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Резултати истРаживања  
о потРебама послодаваца

ШИРЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
И СТРУЧНА ЗНАЊА
Основни циљ комплексног истраживања био је да се што 
ефикасније прогнозирају кретања потреба послодаваца, како 
би се брже реаговало на промене у тражњи за одређеним 
занимањима и смањила незапосленост

социјална и економска пРава у сРбији

ДАЛЕКО ИСПОД 
ПРОСЕКА
Иако је Србија потписница бројних конвенција из области 
економских и социјалних права, просечно домаћинство у 
Србији има новца само за минималну потрошачку корпу, 
показују званичне статистике

пРедности стРучног усавРшавања

ИЗ ПОТРОШАЧКЕ 
У ИНВЕСТИЦИОНУ 
ФИЛОЗОФИЈУ
Немојте дозволити себи да одустанете од обуке без 
објективног разлога. Напредовање и усавршавање захтевају 
одрицање, озбиљан рад и посвећеност, али и дају резултате
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Превенција као решење
Национална служба за запошљавање, уз подршку Пројекта 

одрживог локалног развоја Америчке агенције за међународни 
развој (УСАИД), који подржава партнерства између локалних 
власти, пословне заједнице и организација цивилног друштва, 
представила је недавно резултате националног истраживања 
потреба послодаваца у 2012. години. Из анализе података при-
купљених на основу aнкете, аутори истраживања сугерисали су 
и препоруке, напомињући да, упркос томе што прогнозе често 
нису најпоузданије, нарочито уколико се спроводе у економски 
нестабилним системима, какав је и привредни систем Србије, у 
условима снажних трансформационих процеса и структурних 
реформи, економске кризе и изражених спољних и унутрашњих 
неравнотежа, оне могу бити веома користан извор информација 
за креаторе економске политике и доносиоце одлука. Конкретно, 
у случају краткорочних очекивања и праћења потреба на тр-
жишту рада, анализе засноване на прогнозама могу да помогну 
креаторима релевантних политика да реагују адекватно на за-
хтеве тржишта и да своје одлуке не само прилагођавају, већ да 
буду и један корак испред и да конкретним мерама и активност-
има делују превентивно.

У Србији је током кризе погоршана ситуација у вези са по-
штовањем социјалних и економских права, што се може виде-
ти већ из основних података о стопи незапослености, просечној 
плати и потрошачкој корпи. Свака четврта особа не може да про-
нађе посао, а већина становника с тешкоћама измирује основ-
не потребе, попут становања и хране. У још тежем положају су 
млади радници, неквалификовани, необразовани, радници без 
искуства, старији од 40 година, као и одређене осетљиве друш-
твене групе. 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 прикупљају систематично. Такође, нема података о бескућ-
ништву, иако је становање једно од основних права. Статисти-
ке показују да многе категорије становништва себи не могу да 
приуште ни основну потрошачку корпу. Уколико би у трочланој 
породици две особе биле запослене и зарађивале минималну за-
раду, која у Србији у 2012. износи 20.240 динара, не би имали 
новца за стандардну корпу, а са једном таквом платом не би се 
могла приуштити ни минимална корпа. Минимална зарада у Ср-
бији се утврђује у социјалном дијалогу, у којем учествују влада, 
синдикати и удружења послодаваца. Ни та плата, која тешко да 
може да задовољи и основне потребе, није гарантована свима, 
будући да велики део предузећа не примењује колективне уго-
воре. Најугроженије су свакако породице без икаквих примања, 
поготово с обзиром на то да је помоћ коју у Србији добијају ниска.

За сајмове запошљавања увек влада велико интересовање 
незапослених. Тако су спортску халу, у потрази за послом, по-
сетиле на стотине Зрењанинаца. Највећи број незапослених за-
интересован је за рад у зрењанинској „Беохемији“ и у страним 
фирмама: немачком „Гецу“, француском „Мекапласту“, „Фулга-
ру“, фирми „Исо Роко“, која се први пут појавила на сајму, а регру-
товала је заинтересоване за рад у Немачкој. Трећи овогодишњи 
сајам запошљавања у организацији Филијале Пирот Националне 
службе за запошљавање, одржан је у Спортској хали „Кеј“, 25. ок-
тобра. На манифестацији се представило 27 послодаваца, који су 
исказали потребе за радницима различитих занимања, од првог 
до седмог степена стручне спреме. У понуди је било више од 150 
слободних радних места.

    Редакција



Узгајање и прерада лековитог биља

„Намера нам је да оснујемо предузеће за гајење и прераду ароније, воћке изузетних 
хранљивих и здравствених својстава, која истовремено представља и биљну културу 

идеалну за гајење у брдско-планинским подручјима, а у вези са тим, и за оживљавање 
запуштених сеоских газдинстава“, каже Славко Глибетић, директор предузећа ‘’Нутрика’’

Бројним научним истраживањима је доказано лековито 
својство ароније, познатије као „сибирска црна боров-
ница“. Многе здравствене установе у свету препоручују 
је као допуну у лечењу најтежих болести. Лековитост и 
висока цена плодова ове воћне врсте заинтересовала је 

многе да почну да је узгајају. На пијацама килограм драгоцених 
плодова ароније достиже и 2.000 динара, а прерађевине су још 
скупље. 

До зараде се, ипак, не долази лако, тврде стручњаци. Аронија 
споро расте, почне да рађа у трећој години, а пуну родност дости-
же тек у деветој. Највећа родност једног жбуна је до 10 килограма. 
Плодови су ситни и има их 20 до 30 у грозду. 

Све то није обесхрабрило Славка Глибетића, директора пре-
дузећа „Нутрика“, који до пре неколико година није много знао о 
аронији, јер се бавио грађевином. До правих информација је дошао 
захваљујући супрузи, доктору микробиологије, и њеним колега-
ма.

„Говорили су о тој биљци као да је чудо. Звали су је ‚биљка 
будућности‘. Ја сам видео да са том аронијом у Србији нико ништа 
не ради. Сазнам да је аронија осамдесетих дошла у милановачки 
крај, а увезена је из Русије. Посадили су је на Маљену, Сувобору, 
приватним плантажама, и то радници ‚Такова‘, који су гајили своје 
засаде, а део давали фабрици. Тих година су освојили све могуће 
златне медаље на сајмовима за сок од боровнице, јер су додавали 
аронију“, каже Глибетић. 

Прича га је заинтересовала. 
„Аронија је прозвана најквалитетнијим воћем 21. века у свету, 

зато што има толико квалитетних витамина, помаже код притис-
ка, шећера, холестерола и што је најважније - убија канцерогене 
ћелије. Фантастичан је антиоксидант - једном чашицом ароније 
поништавате дневни утицај цигарета“, тврди Славко, који је уз са-
гласност државних органа сок од ароније регистровао као дијетет-
ски суплемент.  

„Многи су увозили концентрат ароније и од њега правили 
препарате, а ми смо решили да гајимо аронију и тако, поред ос-
талог, оживимо српска села. Аронија не тражи никакве посебне 
услове. Тражи простор да је посадите, добро је ако има воде, али не 
морате много да је мазите. Преко зиме је окопате, мало ђубрива и 
у септембру берете плод. Моја идеја је да људима, сељацима, који 
живе доста тешко у данашње време, дамо да посаде 10, 20 или 30 

ари ароније, јер од тога може лепо да се заради. Продате плод, то је 
на годишњем нивоу плата од 300 до 500 евра. Мало ли је у неком 
газдинству где нема ничега? Посадиш 30 ари по 500 садница, то 
је седам, осам тона ароније. Евро за килограм, па рачунајте. Око 
7.000 евра на годишњем нивоу. Могу да се праве сокови, може да 
се суши плод, прави џем, може да се меље и убаци у чоколаду, 
може и ракија да се прави. У свету праве и вино од ароније, које је 
фантастично,“ каже Глибетић. 

„Нутрика“ је почела да откупљује аронију, али и да помаже 
сељацима, као кооперантима, да купе засаде. 

„У Иригу смо посадили шест плантажа. Склопили смо уговор 
о откупу са пољопривредницима. Они гаје, ми покупимо род у 
септембру. Чак сам и ја посадио хектар. На тај начин формирамо 
базу сировине, људи се прикључују, јер имају сигуран откуп,“ каже 
Глибетић.

Идеја „Роса сербика“ - производња и прерада аутохтоних врс-
та воћа, заправо је покушај да се праве погони у разним деловима 
Србије, где ће се поред ароније, гајити оно чега нема у свету. 

„Није аронија кључ приче, аутохтоност је кључ, јер свет хоће 
да купи оно што нема. Квалитетом ћемо да успемо“, каже Славко, 
који је заједно са листом „Данас“ и „Биомелемом“ недавно у Трго-
вишту покренуо предузеће „Дан Трг“. 

„Намера нам је да оснујемо предузеће за гајење и прераду 
ароније, која представља биљну културу идеалну за гајење у брд-
ско-планинским подручјима, а у вези са тим и за оживљавање 
запуштених сеоских газдинстава. Такође, тако бисмо подстакли 
производњу био и органик производа, обнављање старих заната 
и развој малих и средњих предузећа, кроз пројекат социјалног 
предузетништва“, стоји у писму о намерама, упућеном Општини 
Трговиште, које су потписали директори „Дан графа“ („Данас“), 
„Биомелема“ и „Нутрике“, Душан Митровић, Зоран Илић и Славко 
Глибетић.

За касније фазе овог пројекта предвиђено је настојање да се 
мотивишу власници необрађених имања у Трговишту и околним 
селима да се удруже у задруге и прикључе пројекту. Упоредо са 
тим иду и апликације за обезбеђивање подстицајних средстава из 
буџета Републике Србије, као и из приступних фондова Европске 
уније, чиме би се створили услови за подизање погона за прераду, 
осавремењавање плантажа, инвестирање у маркетинг и друге не-
опходне активности.

СМЦ (Извор: www.nutrika.rs)

АУТОХТОНОСТ ЈЕ КЉУЧ
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У Србији је током кризе погоршана ситуација у вези са пошто-
вањем социјалних и економских права, што се може видети већ 
из основних података о стопи незапослености, просечној плати и 
потрошачкој корпи. Свака четврта особа не може да пронађе по-
сао, а већина становника с тешкоћама измирује основне потребе, 
попут становања и хране. У још тежем положају су млади радници, 
неквалификовани, необразовани, радници без искуства, старији од 
40 година, као и одређене осетљиве друштвене групе. 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 прикупљају систематично. 
Такође, нема података о бескућништву, иако је становање једно од 
основних права.

Према Међународној повељи о економским, социјалним и 
културним правима, коју је Србија прихватила, свакој особи је по-
требно омогућити одговарајући животни стандард, који подразу-
мева храну, одећу, смештај и стално побољшање услова живота. 
Према оцени Београдског центра за људска права, највећи про-
блем је што Србија није прихватила могућност подношења колек-
тивних жалби у конкретним случајевима кршења економских и 
социјалних права. Просечно домаћинство у Србији нема новца за 
стандардну потрошачку корпу, већ само за минималну, показују 
званичне статистике.

За просечну потрошачку корпу у Србији у марту 2012. годи-
не било је потребно 57.014 динара, а за минималну 30.377 динара, 
док је у исто време, према Анкети о потрошњи домаћинстава, про-
сечно домаћинство имало на располагању 52.050 динара. До маја 
2012. цена потрошачке корпе је порасла на 60.699 и 35.598, док је 
мало вероватно да је у расположивим средствима забележен сли-
чан раст. Наиме, просечна плата у Србији чак је опала са мартов-
ских 40.562 на 40.442 у мају 2012, док у погледу запослености није 
било значајнијих кретања.

Просечна потрошачка корпа, међутим, не би требало да пред-
ставља луксуз. Њоме је за трочлано домаћинство предвиђено 
1.314 динара за воће и воћне производе, односно 12 килограма и 
200 грама воћа месечно, што значи 135 грама дневно по особи. 
Такође, предвиђено је око 160 грама меса по особи, укључујући 
и месне прерађевине, у укупном износу од 6.360 динара, као и по 
400 грама поврћа, по месечној цени од 3.202 динара. Будући да 
се препоручује редован дневни унос свежег воћа и поврћа, а да 
135 грама има у једној јабуци мање величине, јасно је да количи-
не предвиђене стандардном потрошачком корпом не би требало 
смањивати. За одећу и обућу предвиђено је 3.185 динара, а за ста-
новање, воду, струју, гас и друга горива 11.128 динара. Предвиђена 
је потрошња за алкохолна пића и дуван 3.323 динара, за комуни-
кације 1.534 динара, а за рекреацију и културу 2.350 динара ме-
сечно. 

Међутим, многе категорије становништва себи не могу да 
приуште ни потрошачку корпу. Уколико би у трочланој породици 
две особе биле запослене и зарађивале минималну зараду, која у 
Србији у 2012. износи 20.240 динара, не би имали новца за стан-
дардну корпу, а са једном таквом платом не би се могла приушти-
ти ни минимална корпа. Минимална зарада у Србији се утврђује 
у социјалном дијалогу у којем учествују влада, синдикати и удру-
жења послодаваца. Ни та плата, која тешко да може да задовољи 
основне потребе, није гарантована свима, будући да велики део 
предузећа не примењује колективне уговоре.

Најугроженије су свакако породице без икаквих примања, 
поготово с обзиром на то да је помоћ коју у Србији добијају ниска, 
па је чак и Светска банка још у извештају о потребним уштедама 
у јавном сектору 2008. године препоручила његово повећање. То 
је и учињено Законом о социјалној заштити, који је ступио на сна-
гу 2011. године и омогућио повећање и броја корисника помоћи и 
износа помоћи. Иако повећана, помоћ је далеко мања од износа 
потребног за задовољавање основних потреба. Сада се за носио-
ца права на помоћ добија 6.774 динара, за сваку наредну одраслу 
особу 3.387 динара, а за дете до 18 година 2.032 динара, што значи 
да трочлана породица може да добије од 10.838 динара до 13.584 
динара, чиме не може да покрије ни половину основне потрошачке 
корпе за трочлано домаћинство од 30.580 динара.

Број људи који живе од ових за живот недовољних прихода 
није мали - према подацима надлежног министарства, с почетка 
2012. године, помоћ је примало 90.385 породица, односно 225.586 
особа, што је изнад 3% укупног становништва. Статистика пока-
зује и да у овом тренутку свака десета особа у Србији добија неку 
врсту социјалне помоћи од државе, па око 701.437 особа у Србији 
добија дечји додатак, додатак за туђу негу и помоћ и новчану со-
цијалну помоћ. 

СМЦ (Извор: ЕурАктив.рс)

Социјална и економска права у Србији

Србија је потписница бројних конвенција из 
области економских и социјалних права и једна 
од земаља које су приликом ратификовања 
основног акта Савета Европе у овој области - 
Европске социјалне повеље, прихватиле највише 
обавеза. Међутим, просечно домаћинство у 
Србији нема новца за стандардну потрошачку 
корпу, већ само за минималну, показују 
званичне статистике

далЕКо 
испод 
просЕКа
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Нови закони у скупштинској процедури

Повећањем пореза на добит фирми буџет Србије ће добити додатних до 20 милијарди динара 
годишње. Од пореских подстицаја задржавају се пореско ослобађање за велике инвестиције и 

општа инвестициона олакшица

ПОВЕЋАЊЕ 
ЛИКВИДНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Додатних 20 милијарди
Повећањем пореза на добит фирми, буџет Србије ће до-

бити додатних до 20 милијарди динара годишње, проценио је 
члан Радне групе за израду измена и допуна Закона о поре-
зу на добит правних лица, Светислав Костић. Он је напоменуо 
да је у 2011. наплатом те врсте пореза држава добила 38 ми-
лијарди динара. Из Србије је, за првих седам месеци ове годи-
не, изашло 641,11 милиона евра. Од тога је на рачуне банака 
у земљама које важе за „пореске рајеве“, легло око 43 мили-
она евра, пишу „Вечерње новости“. Колико се новца односи на 
исплате на име услуга које ће убудуће бити опорезоване, није 
познато. У сваком случају, увођење пореза од преко 30 одсто на 
трансфере новца у „оф-шор“ зоне, могло би да забрине готово 
хиљаду фирми које послују у Србији. У нашој земљи, према по-
дацима Агенције за привредне регистре, 14.502 фирме имају 
страног власника, од којих 973 предузећа из „оф-шор“ зона.

Богати не плаћају порез
„Ако у светлу постојећих буџетских тешкоћа, и на локал-

ном и на републичком нивоу, желимо да направимо суштинске 
олакшице привреди, тако што бисмо смањили оптерећење на 
плате, неопходно је наћи новац који ће будући мањак надомес-
тити. Једно од кључних решења је реформа пореза на имови-
ну“, каже за “Новости” Виолета Јовановић, извршни директор 
Наледа.

Да би локалне самоуправе поправиле ситуацију, неоп-
ходно је да ажурирају базе обвезника. На њима је да ангажују 
стручна лица која ће пописати имовину на њиховој територији 
или да упореде регистре који постоје у различитим јавним пре-
дузећима или катастру. Неопходно је и ажурирати вредност 
имовине која би била опорезована. Добар део прошао је кроз 
реновирање, проширивање или неку другу промену и њена 
вредност је вероватно већа него у моменту пријављивања.
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Национална служба за запошљавање, уз подршку Проје-
кта одрживог локалног развоја Америчке агенције за 
међународни развој (УСАИД), који подржава партнер-
ства између локалних власти, пословне заједнице и ор-
ганизација цивилног друштва, представила је недавно, 

у београдском Дому омладине, резултате националног истражи-
вања потреба послодаваца у 2012. години. 

У сусрет угроженим групама
Основни циљ комплексног истраживања био је да се обједине 

знања и ресурси градова и општина и што ефикасније прогнози-
рају кретања потреба послодаваца, како би се брже и боље реаго-
вало на промене у тражњи за одређеним занимањима, са крајњим 
циљем смањења незапослености. Говорећи о политици запошља-
вања, пре свега из перспективе запошљавања младих, државни 
секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне поли-
тике, Зоран Мартиновић, посебно је истакао да ће, иако скромна, 
средства предвиђена за активне мере у запошљавању бити усме-
рена тамо где су најпотребнија, ка тешко запошљивим категорија-
ма, међу којима су особе са инвалидитетом, жене које су током 
транзиције остале без посла и млади. Мартиновић је напоменуо 
и да је тржишту рада неопходно прилагодити образовни систем.    

Уз констатацију да све земље у свету и региону имају високу 
стопу незапослености младих, директорка мисије УСАИД у Србији, 
Сузан Фриц, говорила је о позитивним искуствима повезивања на 
локалу, оствареним кроз оснаживање партнерстава локалних са-
моуправа са приватним сектором и грађанским друштвом. Према 
њеним речима, тако су очувани јавни интереси, али и омогућено 
учешће младих у доношењу и спровођењу одлука, као и њихово 
запошљавање. 

Директор Националне службе за запошљавање, Дејан Јовано-
вић, посебно је истакао значај истраживања са становишта поди-
зања квалитета пружања услуга. 

„Треба уложити напоре у овом правцу, са циљем да се што 
ефикасније реализују и прате активни програми тржишта рада, 
како бисмо изашли у сусрет угроженим групама, какви су млади 
и особе са ниским степеном образовања“, рекао је Јовановић.

Директор НСЗ је истакао да је око 500 запослених у Служби 
спровело и координирало анкету, а анализу података и припрему 

извештаја су обавили обучени аналитичари, такође запослени у 
НСЗ. 

„Иако су у питању краткорочне прогнозе, које се раде у рела-
тивно нестабилним и променљивим економским условима, анке-
та послодаваца даје нам податке о њиховим потребама - која за-
нимања су тражена, као и која посебна знања и вештине радници 
треба да поседују“, закључио је Јовановић.

О искуствима Савета за запошљавање из Ужица и постигну-
тим резултатима једног од међуопштинских партнерстава, гово-
рила је Гордана Савић, а председник Управног одбора Кровне ор-
ганизације младих (КОМС), Вукашин Гроздановић, подсетио је на 
потребу да млади учествују у доношењу одлука на свим нивоима. 

Велике регионалне разлике
Према резултатима пројекта, које су представили проф. Ми-

хаил Арандаренко и проф. Гаљина Огњанова, у 2011. години нето 
стопа креирања послова на националном нивоу, за популацију 
привредних субјеката обухваћену анкетом, износила је 2,03%. 
Процена је да би у 2012. години укупан број запослених требало да 
порасте за 1,7%, у односу на број запослених у 2011. години. Пос-
матрано по облику својине привредних субјеката, у 2012. години 
највећа нето стопа креирања послова (3,38%) очекује се у сектору 
јавних предузећа, док је очекивана нето стопа креирања нових по-
слова у приватном сектору - 1,46%. Када се предузећа посматрају 
по величини, највећи пораст отварања нових радних места у 2012. 
години очекује се у малим привредним субјектима, који запошља-
вају од 10 до 49 лица, код којих очекивана нето стопа креирања 
послова у 2012. години износи 2,67%. 

Посматрано по макросекторима, највећи генератори нове за-
послености у 2012. години би били сектори трговине, пољопривре-
де и саобраћаја, са нето стопама креирања послова од 3,63%, 2,35% 
и 1,76%. 

Присутне су и значајне регионалне разлике у нето стопама 
креирања нових послова. Охрабрујући је податак да се у 2012. 
години, у Региону Јужне и Источне Србије и Региону Шумадије и 
Западне Србије, очекује нето раст запослености виши од нацио-
налног просека. Нето стопе креирања послова у 2012. години у 
Региону Јужне и Источне Србије и у Региону Шумадије и Запад-
не Србије износиле би 2,77% и 2,36%, док је национални просек 
процењен на 1,7%. Ако се остваре, ово ће бити нарочито позитивне 

Основни циљ комплексног истраживања био је да се обједине знања и ресурси градова и општина и што 
ефикасније прогнозирају кретања потреба послодаваца, како би се брже и боље реаговало на промене у 

тражњи за одређеним занимањима, са крајњим циљем смањења незапослености

Представљени резултати истраживања о потребама послодаваца

ШИРЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  
И СТРУЧНА ЗНАЊА
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тенденције, будући да су у Региону Шумадије и Западне Србије и 
Региону Јужне и Источне Србије у 2011. години, према Анкети о 
радној снази, измерене највише стопе незапослености, тј. 23,2% и 
26,6%. У Београдском региону и Региону Војводине, у 2012. години 
процењене нето стопе креирања послова биле би испод национал-
ног просека и износиле би 1,36% и 1,18%.

Обуке и додатна усавршавања
Предузећа планирају да у 2012. години запосле веома мали 

број особа са инвалидитетом, и то углавном лица са средњим сте-
пеном стручне спреме, са недовољно јасним представама о захте-
ваним додатним вештинама тих лица. Иако су недостајућа знања 
и вештине један од проблема са којима се послодавци сусрећу на 
тржишту рада, ипак не могу да их на адекватан начин идентифи-
кују, што се посебно односи на стручна и преносива посебна знања 
и вештине. Мали број предузећа је исказао потребу за обукама за-
послених, а најчешће су то мала приватна предузећа.

По мишљењу послодаваца, обуке и додатна усавршавања су 
најчешће потребни запосленима који имају занимања у оквиру 
трећег и четвртог степена стручне спреме, као и запосленима са 
високим образовањем. Шире компетенције и личне карактеристи-
ке, као и стручна знања и вештине, најчешће недостају запослени-
ма са трећим и четвртим степеном стручности. Стручна знања су 
најмање заступљена међу недостајућим вештинама, али су најпо-
требнија занимањима са трећим степеном стручне спреме.

Из анализе података прикупљених на основу Анкете пос-
лодаваца у 2012. години, аутори истраживања су сугерисали и 
препоруке, напомињући да, упркос томе што прогнозе често нису 
најпоузданије, нарочито уколико се спроводе у економски неста-
билним системима, какав је и привредни систем Србије, у услови-
ма снажних трансформационих процеса и структурних реформи, 
економске кризе и изражених спољних и унутрашњих неравноте-
жа, оне могу бити веома користан извор информација за креато-
ре економске политике и доносиоце одлука. Конкретно, у случају 
краткорочних очекивања и праћења потреба на тржишту рада, 
анализе засноване на прогнозама могу да помогну креаторима 
релевантних политика да реагују адекватно на захтеве тржишта 
и да своје одлуке не само прилагођавају, већ да буду и један корак 
испред и да конкретним мерама и активностима делују превен-
тивно.

Бољи квалитет услуга НСЗ
Анкета послодаваца је користан извор информација о осетљи-

вости тражње за одређеним занимањима и посебним знањима и 
вештинама, нарочито на локалном и регионалном нивоу. Стога 
Анкету послодаваца, као инструмент за праћење промена кроз 
време, захваљујући перманентном узорку (панелу) привредних 
субјеката, треба користити за побољшање услуга Националне 
службе за запошљавање и креирање и прилагођавање активних 
програма тржишта рада, нарочито на нивоу области и региона. 
Континуитет у спровођењу анкете ће омогућити и прецизније 
оцене показатеља, који показују потребе (тражњу) и промене на 
тржишту рада у наредном периоду.

Податке о оствареним и очекиваним стопама креирања и 
гашења послова, као и потребама за одређеним занимањима, до 
којих се дошло кроз ову анкету, нарочито на локалном и регионал-
ном нивоу, треба користити као извор података за регионално ус-
меравање финансијске подршке, као и за усмеравање субвенција 
за подршку професионалном оспособљавању. Такође, анализа 
података омогућава да се на агрегатном нивоу прати утицај тих 
субвенција на запошљавање.

Да би могла прецизније да сагледа актуелне тржишне тен-
денције у захтевима за специфичним занимањима, вештинама и 
стручним звањима, Србија треба да свој Национални систем кла-
сификације занимања, који је у доброј мери застарео (нпр. према 
оценама ЕТФ, 2010), хармонизује са међународним стандардима и 
принципима за развој система класификације занимања ISCO-08.

Имајући у виду структуру запослених по секторима делат-
ности и све већи удео сектора услуга у укупној запослености, на 
тржишту рада све важнија постају преносива знања и вештине, 
као и шире компетенције и личне карактеристике.

Уколико се изузму лица која не поседују или поседују веома 
низак ниво квалификација (први и други степен стручне спреме), 
забрињавајуће је сазнање да су лица са средњим нивоом струч-
ности (трећи, четврти и пети степен стручне спреме) изложена ре-
лативно високом ризику од губитка посла. Ово сазнање је такође 
релевантно и за сагледавање будућих стратегија активне полити-
ке запошљавања, које треба да буду усмерене ка перманентном 
унапређењу личних компетенција понуде радне снаге, полазећи 
од локалног и регионалног, ка националном нивоу. Овоме треба 
додати и то да Србија има незадовољавајућу образовну структу-
ру запослених, у којој значајан део чине лица без занимања (око 
1/5 запослених). Резултати Анкете послодаваца показују да ће се 
у будућности углавном од занимања у трећем и четвртом степену 
стручности тражити све већи број посебних знања и вештина. Већи 
број стручних знања и вештина биће потребан код трећег степена 
стручне спреме, док ће у четвртом степену бити све већа потреба 
како за стручним, тако и за преносивим знањима и вештинама, 
али и далеко већа потреба када су у питању шире компетенције и 
личне карактеристике запослених.

    СМЦ

Подршка локалним послодавцима
Анализа тржишта рада обухватила је 4029 компанија и 

прикупљене су информације о потребама рада послодаваца за 
запосленима или потенцијалним запосленима, а посебно о њи-
ховом образовању, обучености, искуству и пословним вешти-
нама. Резултати анализе користиће се како би се боље ускла-
диле вештине радне снаге са отвореним радним местима, са 
крајњим циљем да се смањи незапосленост.

Поред националне анкете, УСАИД Пројекат локалног 
одрживог развоја подржао је и анализу положаја младих на 
тржишту рада у 32 општине. Последњих година млади неза-
послени, као и млади који тек почињу да траже посао, посеб-
но су погођени погоршањем стања на локалним тржиштима 
рада. Имајући то у виду, овај пројекат ће наставити да подр-
жава локалне послодавце да организују радне праксе за младе 
незапослене, као и обуку на раду за своје запослене.  
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Инвестиција у лично образовање је стратешки потез и 
има за циљ да вас брже повеже са вашим потребама, 
потребама тржишта рада и послодаваца. Уколико пос-
матрате цену курса као улагање у себе и сопствену бу-
дућност, видећете да у вашем буџету вероватно може 

да се нађе простора за додатно образовање.

Улагање у знање
Први проблем на који можете наићи када пронађете прави 

курс за себе представљају финансије. Постоји неколико начина да 
дођете до финансија за обуку и усавршавање. Као прво, уколико 
сте запослени, за усавршавање пословних вештина можете да се 
обратите за помоћ свом послодавцу, јер је и њему у интересу да 
постанете квалитетнији и квалификованији радник. Ако ово није 
опција за вас, можете да се распитате о могућностима плаћања 
изабране обуке на рате, као и о могућим повластицама за одређе-
не групе грађана (студенти, незапослени, пензионери). Такође, 
разне организације пружају бесплатне обуке и можда баш помоћу 
њих дођете до знања која вас занимају. Поред тога, можете раз-
мотрити опцију куповине или изнајмљивања стручне литературе, 
а не заборавите и да на интернету можете наћи информације и 
текстове који ће вам помоћи у развијању одређених вештина.

Имајте на уму да ово средњерочно улагање треба да вам 
поврати новац, па и више од тога, ако паметно искористите своје 
знање. Многи своју прву плату потроше на нови мобилни и сли-
чне ствари, које само додатно троше новац. Како бисте што више 
напредовали у животу, треба да промените своју филозофију из 
потрошачке у инвестициону. Дакле, улажите у своје знање, увећа-
вајте га и користите на најбољи начин, јер ће вам оно повратити 
инвестицију.

Нема одустајања
Када одрадите све припреме, изаберете програм и организа-

тора, време је да се посветите обуци. Један од најлакших начина за 
усвајање знања јесте да пажљиво слушате предавања. Сакупљајте 
сва знања која вам пружају, а уколико сматрате да нешто није до-
вољно разјашњено, питајте. Имајте на уму да нико од вас не оче-
кује да се сложите са свиме што вас уче, али је увек корисно имати 
увид и у другу страну проблема и сагледати га и из других перс-
пектива. Обавезно преузмите материјале са обуке, штампане или 
електронске, како бисте се касније, ако пожелите, подсетили нече-
га што сте можда заборавили.

Немојте дозволити себи да одустанете од обуке без објекти-
вног разлога. Колико знате људи који су кренули, нпр. на курс 

страног језика, и одустали врло брзо или чак кретали више пута 
на исти курс и стално одустајали? Много је примера како се но-
вац, време и енергија могу улудо потрошити. Дакле, ако сте већ 
одлучили да желите да напредујете и усавршавате се, прихватите 
чињеницу да то није лако и да захтева одрицање, озбиљан рад и 
посвећеност, али доноси и одличне резултате ако истрајете.

Немојте дозволити да вам улагање пропадне неадекватним 
ангажовањем са ваше стране, изостајањем са предавања, одсут-
ношћу или незаинтересованошћу. Запамтите, дошли сте да стек-
нете нова знања и вештине које ће вам сигурно помоћи, било то 
у пословном или приватном животу. Осим стицања знања, иско-
ристите ове обуке и за упознавање са осталим полазницима, где 
можете остварити нова пријатељства и створити нове контакте, 
који вам касније могу бити од користи на професионалном плану. 

Критичко размишљање
По завршетку обуке, могуће је да ће организатор желети да 

зна ваше мишљење о програму који сте прошли. Пожељно је да 
истакнете како негативне, тако и позитивне аспекте тог програма. 
Овако и ви учествујете у стварању квалитетнијег образовања за 
будуће полазнике, јер ћете организаторима дати информације о 
свему што треба да се измени, унапреди, а можда чак и избаци из 
програма обуке. Чак и уколико вас ништа не питају, а ви имате шта 
да кажете, самоиницијативно изнесите своје мишљење.

Крај обуке није уједно и крај вашег ангажовања. Уколико не 
примењујете оно што сте научили, онда сте само бацили новац. 
Најтеже је научено применити у пракси у свакодневном животу и 
бити истрајан у томе. Стварање нових и бољих навика и промена 
начина размишљања и понашања не остварују се преко ноћи. Тре-
ба бити врло доследан и истрајан у примени нових знања која сте 
стекли, да би она донела праве ефекте.

Није лако одредити где је, у којој области и када, најефикас-
није применити оно што сте научили. Дакле, након обуке субјек-
тивно сагледајте своја дотадашња знања и праксе и одредите шта 
све можете да побољшате захваљујући новим искуствима. Раз-
мишљајте при томе здраворазумски, није свако правило буквал-
но применљиво и у вашој фирми или вашем приватном животу. 
Понекад морате прилагодити научено својој ситуацији. Осим тога, 
треба да размишљате критички, не морате се сложити са свиме 
што сте чули на обуци, јер често се право решење за вас крије у 
кориговању научене вештине и знања према својим потребама.

ИЗ ПОТРОШАЧКЕ У 
ИНВЕСТИЦИОНУ ФИЛОЗОФИЈУ

Немојте дозволити себи да одустанете од обуке без објективног разлога. Много је примера како се 
новац, време и енергија могу улудо потрошити. Ако сте одлучили да напредујете и усавршавате се, 

прихватите чињеницу да то није лако и да захтева одрицање, озбиљан рад и посвећеност, али доноси 
и одличне резултате

Предности стручног усавршавања
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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

1030

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места 
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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    Администрација           
     и управа

бЕогра д

гРадска општина суРчин 
веЋе гРадске општине 
суРчин
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-280

Начелник управе Градске општине 
Сурчин
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, 
5 година радног искуства у струци, положен испит за рад 
у органима државне управе, познавање рада на рачуна-
ру. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава 
и услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат дос-
тавља доказе о испуњавању услова, у оригиналу или овере-
не фотокопије докумената: диплому о завршеном правном 
факултету, уверење о положеном испиту за рад у органима 
државне управе (или уверење о положеном правосудном 
испиту), доказ о радном искуству у струци, уверење о држа-
вљанству Републике Србије, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Пријаву и доказе о испуњавању усло-
ва огласа доставити Већу Градске општине Сурчин, преко 
Одељења за општу управу Управе Градске општине Сурчин, 
Сурчин, Војвођанска 79, поштом или путем писарнице, са 
назнаком: „За јавни оглас“. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити разматране.

бор

поништење конкуРса 
министаРство 
унутРашњиХ послова
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У БОРУ
19210 Бор, Моше Пијаде 5

Конкурс објављен 02. новембра 2011. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за радно 
место: административно-технички послови-један 
извршилац, IV степен стручне спреме, дакти-
лограф I-а или I-б класе.

министаРство 
унутРашњиХ послова 
полицијска упРава у боРу
19210 Бор, Моше Пијаде 5

Aдминистративно-технички послови

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, дактилограф I-а или 
I-б класе. Кандидати су дужни да приложе следећа доку-
мента: молбу са биографијом; оверену копију дипломе 
о стеченом IV степену стручне спреме, уверење-доказ о 
завршеном курсу за дактилографа I-а или I-б класе; ори-
гинал уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
оригинал извод из матичне књиге рођених; оригинал 
извод из матичне књиге венчаних (за кандидате женског 
пола); уверење основног и вишег суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак за дела која се гоне 
по службеној дужности (не старије од 6 месеци); овере-
ну копију радне књижице; оверену копију личне карте; 
уверење о одслужењу војног рока (за кандидате мушког 
пола); две фотографије формата 2,5 x 3,5. Лекарско уве-
рење о општој здравственој способности доставиће кан-
дидат који буде изабран. Пријаве са потребном докумен-
тацијом предају се лично писарници Полицијске управе 
у Бору или препорученом поштом, са назнаком: „За јав-
ни конкурс“, на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

КиКинд а

месна заједница 
„гоРњи бРег“
24406 Горњи Брег, Мали сокак 59

Секретар месне заједнице

УСЛОВИ: висока стручна спрема, знања језика који су у 
службеној употреби у Општини Сента, држављанство 
Републике Србије и да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци; оригинал или овере-
не фотокопије докумената: о стручној спреми; уверења 
о држављанству; доказа о знању језика (писмени изјава, 
усмена аудиција), потврде да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак за кривична дела која га 
чине неподобним за обављање послова секретара месне 
заједнице. Пријаве поднети на адресу: Стручна служба 
Савета Месне заједнице „Горњи Брег“, 24406 Горњи Брег, 
Мали сокак 59, са назнаком: „За јавни конкурс-попуња-
вање положаја“, лично или поштом, са посебном назна-
ком на коверти: „Конкурсна документација“. Рок за прија-
ву је 15 дана од дана објављивања.

Краг УјЕвац

општинска упРава 
општина аРанЂеловац
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

Радник за послове обрачуна осталих 
накнада у Одељењу за финансије и 
рачуноводство

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена економска 
школа или гимназија и шест месеци радног искуства у 
струци. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећа 
документа: диплому; доказ о радном искуству; извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
доказ да се против кандидата не води истрага, нити је 
подигнута оптужница; доказ да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државним органима; уверење о општој 
здравственој способности (доставља само изабрани кан-
дидат). Тражена документа предати у оригиналу или 
као оверене фотокопије. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КрУшЕвац

допуна огласа 
центаР за социјални Рад 
за општине 
ваРваРин и ЋиЋевац
37210 Ћићевац, Светог Саве 19
тел. 037/811-361

Оглас објављен 24.10.2012. године у публикацији 
„Послови“, допуњује се у делу услова, тако што се 
додаје: да је кандидат стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијима у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и соци-
олошких наука, односно стручни назив: дипломи-
рани социјални радник.

општинска упРава 
општине ваРваРин
37260 Варварин
Трг Марина Мариновића бб

Послови урбанизма и грађевинског 
земљишта

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, грађевин-
ски или архитектонски факултет; положен државни струч-
ни испит; једна година радног искуства. Поред посебних 
услова, кандидати морају да испуњавају и опште услове 
прописане чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима. Уз пријаву на оглас, кандидати достављају 
оригинална документа или оверене фотокопије, као дока-
зе о испуњавању услова. Пријаве у року од 8 дана дос-
тавити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

лЕсКовац

гРад лесковац 
гРадска упРава за 
дРуштвене делатности
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

За нормативну делатност

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет; 
радно искуство најмање 3 године; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе. Уз пријаву поднети 
следећу документацију: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном правном факултету-VII/1 сте-
пен, да кандидат поседује општу здравствену способност 
(лекарско уверење); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за рад у органима државне 
управе; уверење да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу; оверену фотокопију 
радне књижице. Поднета документација из става 2, 4 и 6 
не сме бити старија од 6 месеци. Пријава на оглас са дока-
зима о испуњавању услова подноси се у року од 8 дана од 
дана објављивања, на адресу: Градска управа за опште 
послове, Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

општинска упРава 
медвеЂа
16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-907

Расписује оглас за пријем приправника на одређе-
но време од 12 месеци за VII/1 и VI/1 степен 
стручне спреме, и 6 месеци за IV степен стручне 
спреме:

Дипломирани правник-приправник

Дипломирани економиста-
приправник
4 извршиоца

Дипломирани инжењер архитектуре-
приправник
2 извршиоца

Дипломирани журналиста-
приправник

Професор физичке културе-
приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Економиста-струковни економиста-
приправник
3 извршиоца

http://www.nsz.gov.rs/
ваша Права адреса:

администрација и управа
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Географ-туризмолог-приправник

Васпитачица-струковна васпитачица-
приправник

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме.

Економски техничар-приправник
10 извршилаца

Машински техничар за компјутерско 
конструисање-приправник
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове сходно чл. 
6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 
49/05): да је држављанин Републике Србије, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способност, да има пропи-
сану стручну спрему, 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 испуњава друге услове 
утврђене законом, другим прописима или актом о сис-
тематизацији радних места у органу. Уз пријаву на оглас 
кандидати обавезно подносе следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 3 месе-
ци), уверење о држављанству Републике Србије (оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење о здравстве-
ној способности (накнадна достава по доношењу одлуке о 
пријему кандидата), уверење службе за запошљавање да 
се налазе на евиденцији незапослених, фотокопију радне 
књижице, уверење да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кривично дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (уверење издаје полицијска 
управа), уверење да против њих није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни 
суд). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве предати на писарници или слати на 
адресу: Општинска управа Општине Медвеђа, са назна-
ком: „За оглас“, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа. Контакт 
телефони: 016/891-138 и 016/891-907.

центаР за социјални Рад
16205 Бојник, Трг слободе 2
тел. 016/821-175

Директор

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академс-
ке студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, економских, психолошких, педагош-
ких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив: дипломирани социјални радник; најмање 5 година 
радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат прилаже 
доказе о испуњености општих и посебних услова: про-
грам рада за мандатни период за који се врши избор, уве-
рење о држављанству РС, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о здравственој способности, доказ да није 
осуђиван за кривична дела и да се против њега не води 
поступак за кривична дела која га чине неподобним за 
обављање послова у Центру, оверен препис дипломе о 
завршеном факултету, доказ о радном искуству. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

лозниц а

општина кРупањ 
општинска упРава
15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125, 581-101

Шеф рачуноводства и трезора

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 
Закона о радним односима у државним органима („Сл. 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05 и 79/05), кандидат треба да испуњава и посебне 
услове: високо образовање-основне академске студије, 
односно завршене основне студије у трајању од четири 
године, дипломирани економиста, финансијског, рачуно-
водственог или књиговодственог смера, три године рад-
ног искуства, положен државни стручни испит за рад у 
органима државне управе. Уз пријаву доставити: ориги-
нал или оверену копију дипломе, оригинал или оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал лекарско 
уверење као доказ опште здравствене способности (после 
доношења одлуке о избору кандидата од стране начелни-
ка Општинске управе Крупањ), оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству и биографске податке са 
прегледом кретања у служби, оверену копију о радном 
искуству и доказе о испуњености других услова наведе-
них у условима огласа. Доказ да кандидат 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, Општинска 
управа Општине Крупањ прибавиће службено од надлеж-
ног Министарства унутрашњих послова, које располаже 
подацима из казнене евиденције, али исто може прибави-
ти и кандидат лично. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу Општинске управе Општине Крупањ, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: 
„Оглас за пријем у радни однос на неодређено време“, са 
називом радног места на које се кандидат пријављује у 
Општинску управу Општине Крупањ. Непотпуна докумен-
тација неће бити разматрана.

ниш

центаР за социјални Рад 
општине алексинац
18220 Алексинац, Буцекова 9
тел. 018/804-507

Административно-финансијски 
радник
административно-магацински радник, за 
рад у Установи за децу и младе „Христина 
Маркишић“

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, средња 
економска или трговачка школа. Уз пријаву доставити: 
диплому о стеченој стручној спреми; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
да кандидат није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак; уверење о здравственом стању, све 
у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

нови с а д

дом „ветеРник“
21203 Ветерник, Книнска 157
тел. 021/821-270
е-mail: veternik@eunet.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије; да је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, психолошких и анд-
рагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских или медицинских 
наука и најмање пет година радног искуства у струци. Као 
доказе о испуњавању услова, кандидат подноси: уверење 
о држављанству, доказ о стручној спреми-оверена фото-
копија дипломе, доказ о радном искуству-оверена копија 
радне књижице и потврда од једног или више послодава-
ца да је кандидат био у радном односу и распоређен на 
послове за које се захтева стручна спрема која је наве-
дена као услов за именовање директора установе, као и 
доказ да је радио послове у наведеној стручној спреми у 
трајању од најмање пет година укупно; уверење да није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
обављање функције директора; кратка биографија; про-
грам рада за мандатни период на који се врши избор. Рок 
за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

пирот

општина бела паланка 
општинска упРава
18310 Бела Паланка
Карађорђева 28

Стручни сарадник за издавање 
грађевинских дозвола и сарадник за 
комунално-стамбене послове

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, природног или 
друштвеног смера, једна година радног искуства, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе. 
Поред услова предвиђених Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места, канди-
дат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима, да је држављанин 
Републике Србије, да има општу здравствену способност 
и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњива дела која га 
чине неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве се могу предати на шалтеру бр. 1, у 
Услужном центру или послати поштом на адресу: Општи-
на Бела Паланка, Карађорђева 28.

пож арЕвац

општинска упРава 
голубац
12223 Голубац, Цара Лазара 15

Заменик начелника Општинске 
управе Општине Голубац

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова из члана 6 
Закона о радним односима у државним органима треба 
да испуњавају и услове предвиђене чланом 54 Закона о 
локалној самоуправи, односно да имају завршен правни 
факултет, положен испит за рад у државним органима и 
најмање пет година радног искуства. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана обја-
вљивања огласа, на адресу: Општинска управа Голубац, 
Цара Лазара 15, 12223 Голубац. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.
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проКУпљЕ

општина житоРаЂа 
општинско веЋе 
општине житоРаЂа
18412 Житорађа, Топлички хероји 53

Начелник Општинске управе 
Општине Житорађа
постављење на 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе 
и најмање 5 година радног искуства у струци. Поред наве-
дених 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 чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Неблаговремене, неуредне и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

смЕдЕрЕво

општина 
смедеРевска паланка
11420 Смедеревска Паланка
Вука Караџића 25
тел. 026/321-122

Радник на пословима физичког 
обезбеђења зграде Скуштине 
општине

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког сме-
ра; одговарајући сертификат за обављање ових послова, 
да кандидат није осуђиван и да се не води кривични пос-
тупак.

срЕмсК а митровица

више јавно тужилаштво 
у сРемској митРовици
22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија 39
тел. 022/600-161

Државни службеник на радном 
месту уписничара у Вишем јавном 
тужилаштву у Сремској Митровици

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуни следеће услове и да 
поднесе доказе: да је пунолетан (извод из матичне књиге 
рођених, не старији од шест месеци), да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци), да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци, да се против њега не води кри-
вични поступак за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности (што се доказује уверењем издатим од 
надлежног суда), завршена средња школа друштвеног 
смера (приложити оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању), положен државни испит (приложи-
ти оверену фотокопију уверења), најмање две године 
радног искуства у струци и лекарско уверење о општој 
здравственој способности (само за изабраног кандидата). 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласни-
ку Републике Србије“. Пријаве са кратком биографијом 
и документима подносе се у писарници Вишег јавног 
тужилаштва или шаљу поштом, на наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. За давање обавештења заду-
жен је секретар тужилаштва: Неда Милошевић, број тел. 
022/600-161. Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве конкурсна комисија ће одбаци-
ти закључком, против ког није допуштена посебна жалба. 
Изборни поступак ће спровести конкурсна комисија уви-
дом у податке и документа достављена уз пријаву и на 

основу усменог разговора са учесницима. Стручна оспо-
собљеност кандидата се оцењује на основу испуњености 
услова према тексту огласа. Знање и вештине кандидата 
ће се вредновати из области: опште културе и информи-
саности, организације и рада јавног тужилаштва и тужи-
лачке писарнице и обучености рада на рачунару. Датум 
разговора биће одређен накнадно, о чему ће учесници 
бити благовремено обавештени.

врањЕ

гРад вРање 
гРадско веЋе
17500 Врање, Краља Милана 1
тел. 017/402-335

Начелник Градске управе Града 
Врања
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да се против њега не води кривични поступак и 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. 
Посебни услови: да има прописану стручну спрему - завр-
шен правни факултет, најмање 5 година радног искуства у 
струци и положен стручни испит за запослене у органима 
државне управе, да му раније није престао радни однос у 
државном или другом органу због теже повреде дужности 
из радног односа. Кандидат је уз пријаву на оглас дужан 
да достави: диплому о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), уверење о положеном стручном 
испиту за запослене у органима државне управе, уверење 
да се против њега не води кривични попступак (уверење 
основног и вишег суда), уверење да није осуђиван за кри-
вична дела (уверење полицијске управе), одговарајући 
доказ о радном искуству у струци, уверење да му раније 
није престао радни однос у државном или другом органу 
због теже повреде дужности из радног односа. Уверење 
о општој здравственој способности, изабрани кандидат 
ће доствавити по коначности одлуке о избору. Докази о 
испуњености горенаведених услова подносе се у оригина-
лу или у овереној фотокопији. Пријаву са потпуним дока-
зима о испуњености свих услова огласа слати на адресу: 
Писарница града Врања, Краља Милана 1, канцеларија 
бр. 2, у приземљу зграде, са назнаком: „За Градско веће“. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ и у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

 Трговина и услуге
„аJKUS оILS“ Dоо
24000 Суботица
Димитрија Туцовића 8
тел. 024/571-181

Агент продаје на терену
за радно ангажовање по уговору о делу
30 извршилаца

Опис посла: продаја ајкулиног уља физичким лицима или 
продавницама.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
основи рада на рачунару, рад на проценат. Пријаве кан-
дидата лично на адресу: Димитрија Туцовића 8, радним 
данима у времену од 09,00 до 17,00 часова или на бројеве 
телефона: 024/571-181 и 063/440-683, особа за контакт: 
Павле Перић. Оглас је отворен до попуне радних места.

„Фогадо“ доо шупЉак
24413 Шупљак, Лудашки шор 206
тел. 065/966-33-34

Менаџер
за рад у угоститељском објекту

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, мађарски 
језик-виши напредни ниво, основи рада на рачунару, 
возачка дозвола „Б“ категорије.

Кувар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ кувар, рад у сме-
нама.

Конобар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ конобар, мађарски 
језик-средњи ниво, рад у сменама.

ОСТАЛО: обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Пријаве 
на оглас искључиво на бројеве телефона: 065/966-33-34 и 
758-093, најкасније до 11.11.2012. године. Контакт особа: 
Борис Стојановски.

„јусел“ доо
15000 Шабац, Краља Милутина 6
тел. 015/300-000
е-mail: info@jusel.com

Продавац резервних делова за 
пољопривредне машине
за рад у Сремској Митровици

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (пожељна 
економска или машинска струка); основни ниво позна-
вања рада на рачунару; пожељно радно искуство у 
директном контакту са купцима; способност самосталног 
обављања задатака са високом личном одговорношћу; 
одслужен војни рок за мушкарце; поседовање возачке 
дозволе „Б“ категорије; лична заинтересованост за ауто 
и тракторске делове. Главне одговорности: одговоран за 
постизање маркетиншких циљева у пословној јединици, у 
којој ради, у оквирима продајне политике фирме; одгово-
ран за достизање високог степена услуживања купаца (на 
прави начин и у право време); одговоран за достизање 
високог степена сопствене обучености. Уколико испуња-
вате наведене услове пошаљите CV на горенаведену 
адресу. Рок за пријаву је закључно са 01.12.2012. године. 
На разговор и тестирање биће позвани само кандидати 
чије биографије буду задовољавале наведене услове.

Шеф малопродајног објекта
за рад у Сремској Митровици

УСЛОВИ: минимум IV и VI степен стручне спреме (пожељ-
на економска или машинска струка); познавање рада на 
рачунару; пожељно радно искуство у директном кон-
такту са купцима, али није обавезно; способност самос-
талног обављања задатака са високом личном одговор-
ношћу; одслужен војни рок за мушкарце; поседовање 
возачке дозволе „Б“ категорије; лична заинтересованост 
за познавање аутомобилских и тракторских резервних 
делова. Главне одговорности: одговоран за постизање 
маркетиншких циљева у пословној јединици у једном од 
малопродајних објеката фирме; одговоран за достизање 

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
Предузетничке идеје

администрација и управа / Трговина и услуге
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високог степена услуживања купаца (на прави начин и у 
право време); одговоран за рад малопродајног објекта за 
који буде задужен; одговоран за достизање високог сте-
пена сопствене обучености. Уколико испуњавате наведе-
не услове, пошаљите CV на горенаведену адресу. Рок за 
пријаву је 01.12.2012. године. На разговор и тестирање 
биће позвани само кандидати чије биографије буду задо-
вољавале наведене услове.

вип пРомет
11000 Београд, Војводе Степе 81
тел. 064/1178-812

Касир

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство.

Продавац на деликатесу

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на број тел. 064/1178-812, особа за 
контакт: Поповић Горан.

„MICROFINANCE GROUP“ Dоо
11070 Нови Београд
Ђорђа Станојевића 11г/16

Књиговођа

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломи-
рани економиста или економиста, пожељан смер рачуно-
водство и ревизија, пробни рад 1 месец, радно искуство 
1 година (предност имају кандидати који су радили у 
фирмама које се баве производњом), познавање рада на 
Panteon информационом систему, поседовање возачке 
дозволе „Б“ категорије, знање енглеског, немачког или 
италијанског језика (средњи ниво), пожељна лиценца 
за овлашћеног књиговођу. Пријаве слати искључиво на 
е-mail: оffice@microfinancegroup.rs, у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

здРав живот
11000 Београд, Београдска 59
тел. 065/5792-303

Менаџер у култури
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: од IV до VI степена стручне спреме, друштве-
ног смера; добро познавање рада на рачунару; енглески 
језик-почетни ниво. Оглас је отворен до попуне радног 
места.

FS „BE HAPPY“
34000 Крагујевац
Кнегиње Љубице 3/1
тел. 034/361-557, 064/1963-941

Женски фризер

УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном занимању, 
са радним искуством минимум 3 године. Лица заинтере-
сована за рад треба да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона, ради договора и више информација, од 11,00 
до 18,00 часова, најкасније до 14.11.2012. године.

„YеLLоW PAGES INTERNET“ DOO
11000 Београд
е-mail: konkurs@yellоw.rs

Продавац
10 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, друштвеног 
усмерења; искуство у телефонској продаји је предност; 
знање рада на рачунару; познавање енглеског језика. 
Заинтересована лица радне биографије могу послати на 
е-mail: konkurs@yellоw.rs. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања огласа.

пп „делта мц“
11000 Београд, Ресавска 18
тел. 065/3092-550

Вулканизер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, вулканизер или ауто-
механичар.

Перач аутомобила
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или I степен стручне спреме у било ком 
занимању.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на број телефона: 
065/3092-550 или на е-mail: goran.mihajlovic@deltamc.rs. 
Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања 
огласа.

„павловиЋ пласт“ стР
32000 Чачак, Радничка бб
тел. 032/334-667

Комерцијалиста

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање. Тражи се комерцијалиста за рад на терену-
продаја водоводног и канализационог материјала; пробни 
рад траје месец дана. Кандидат треба да поседује возач-
ку дозволу „Б“ категорије; да има основно знање рада на 
рачунару (Еxcel, Wоrd); основно знање енглеског језика 
(почетни ниво). Заинтересовани кандидати пријаве шаљу 
на е-mail: pavlovicplast@gmail.com. Конкурс је отворен до 
18.11.2012. године.

 Грађевинарство   
     и индустрија

„застава оРужје“ ад
34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/323-191

Радник за машинску обраду дрвета-
приправник
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању столар-
дрвно-прерађивачка струка; предност: до 30 година ста-
рости, пол мушки.

Радник за термичку обраду у 
коморним, гасним и дубинским 
пећима-приправник
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању калиони-
чар или друга занимања металске или машинске струке; 
предност: до 35 година старости, пол мушки.

Радник за механичку припрему-
пескарење
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум II степен стручне спреме, металске 
или машинске струке; предност: до 35 година старости, 
пол мушки.

Радник за механичку припрему-
полирање-приправник
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металске или машин-
ске струке; предност: до 35 година старости, пол мушки.

Радник за заштитну обраду-хемијска 
припрема-приправник
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, галванизер или дру-
га занимања хемијско-технолошке или металске струке; 
предност: до 35 година старости.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити следећу докумен-
тацију: биографију-CV; фотокопију дипломе или уверења 
о стручној спреми (оверену); уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; потврду надлежног 
органа да лице није осуђивано, нити под истрагом.

компанија „александРија“ 
доо „александРија нова“
21238 Чуруг, Краља Петра I  91
тел. 021/833-015

Технолог за производњу хлеба и 
пецива

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолог.

Пекар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

Помоћни радник
10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа.

Dоо „INTERCASA“
21000 Нови Сад, Војводе Мишића 2
тел. 021/5325-321
е-mail: intercasadok@gmail.com

Дипломирани инжењер грађевине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер грађевине, поседовање лиценце.

Менаџер продаје

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
радно искуство на комерцијалним пословима продаје 
некретнина, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радних места.

„пРизма“ кРагујевац доо
34000 Крагујевац, Кумановска 8
тел. 034/330-200, 065/3302-038
e-mail: prizma@prizma.co.rs

Електротехничар
за обављање послова производње 
медицинских средстава у погону 
електронике

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро струке, са 
радним искуством од најмање 1 године.

Дипломирани физичар-
метролог, дипломирани инжењер 
електротехнике или дипломирани 
машински инжењер
за обављање послова у Контролном телу

УСЛОВИ: висока стручна спрема, електротехничке стру-
ке, машинске или природно-математичке струке-физичар 
метролог.

ОСТАЛО: Кандидати пријаву и CV могу послати на горена-
ведену адресу или мејлом, најкасније до 08.11.2012. годи-
не. Више информација кандидати могу добити од лица за 
контакт: Светлане Обрадовић, на бројеве тел. 065/3302-
038 или 034/330-200.

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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сзР „кеса“
18413 Пејковац

Послужилац машине за производњу 
траке кап по кап
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, алатничар, 
машинбравар или електричар; предност: до 50 година 
старости. Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања.

    Mедицина
     и пољопривреда
дом здРавЉа 
„нови беогРад“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Лекар опште медицине
на одређено време до 3 месеца, ради 
замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит.

Медицинска сестра општег смера
на одређено време до 3 месеца, до 
повратка одсутне запослене
3 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи 
смер, положен стручни испит.

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца, до 
повратка одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, смер за 
лабораторијског техничара, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, кон-
такт телефоном и неовереним фотокопијама докумената 
којима се доказује испуњеност услова огласа, предати 
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на 
наведену адресу, са назнаком за које радно место се под-
носи пријава. Одлука о избору биће објављена на оглас-
ној табли Дома здравља, поред писарнице, а изабрани 
кандидати биће лично обавештени, путем телефона.

дом здРавЉа 
„нови беогРад“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Лекар специјалиста медицине рада

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из меди-
цине рада, положен стручни испит. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова огласа, предати преко писарнице Дома здравља 
(III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу, са назнаком 
за које радно место се подноси пријава. Одлука о избору 
биће објављена на огласној табли Дома здравља, поред 
писарнице, а изабрани кандидат биће лично обавештен, 
путем телефона. Пријаве доставити у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

здРавствени центаР 
ваЉево
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Медицинска сестра-техничар општег 
смера
за рад у Болници „Ваљево“, на одређено 
време до 6 месеци

УСЛОВИ: I) IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа општег смера, обављен приправнички 
стаж и положен стручни испит или II) VI степен стручне 
спреме, завршена виша медицинска школа општег смера, 
обављен приправнички стаж и положен стручни испит.

Медицинска сестра гинеколошко-
акушерског смера
за рад у Болници „Ваљево“, на одређено 
време до 6 месеци

УСЛОВИ: I) IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа гинеколошко-акушерског смера, оба-
вљен приправнички стаж и положен стручни испит или 
II) VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска 
школа гинеколошко-акушерског смера, обављен приправ-
нички стаж и положен стручни испит.

Медицинска сестра педијатријског 
смера
за рад у Болници „Ваљево“, на одређено 
време до 6 месеци

УСЛОВИ: I) IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа педијатријског смера, обављен при-
правнички стаж и положен стручни испит или II) VI сте-
пен стручне спреме, завршена виша медицинска школа 
педијатријског смера, обављен приправнички стаж и 
положен стручни испит.

Лабораторијски техничар
за рад у Болници „Ваљево“, на одређено 
време до 6 месеци

УСЛОВИ: I) IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, лабораторијског смера, обављен при-
правнички стаж и положен стручни испит или II) VI сте-
пен стручне спреме, завршена виша медицинска школа 
лабораторијског смера, обављен приправнички стаж и 
положен стручни испит.

Физиотерапеут
за рад у Болници „Ваљево“, на одређено 
време до 6 месеци

УСЛОВИ: I) IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа физио смера, обављен приправнички 
стаж и положен стручни испит или II) VI степен стручне 
спреме, завршена виша медицинска школа физио смера, 
обављен приправнички стаж и положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да приложе следећа 
документа: I) за средњу стручну спрему: диплома о 
завршеној школи - оверена копија; уверење о положе-
ном стручном испиту - оверена копија; сведочанства из 
све четири године средње медицинске школе - копија; 
фотокопија радне књижице, ако је кандидат био у рад-
ном односу у струци; карактеристике са бројчаном оце-
ном од главне сестре службе у којој је кандидат обављао 
приправнички стаж или био у радном односу; уверење 
о волонтерском раду у струци, ако је кандидат волонти-
рао; сертификат о знању страног језика, ако је кандидат 
похађао школу језика; уверење о радном стажу, ако је 
кандидат у радном односу; молба са биографијом; II) 
за вишу стручну спрему: оверена фотокопија дипломе о 
завршеној школи; оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту; уверење о радном стажу уколико 
је кандидат у радном односу; фотокопија радне књижице, 
ако је кандидат био у радном односу у струци; уверење о 
волонтерском раду у струци, ако је кандидат волонтирао; 
карактеристике са бројчаном оценом од главне сестре 
службе у којој је кандидат обављао приправнички стаж 
или био у радном односу; сертификат о знању страног 
језика, ако је кандидат похађао школу језика; молба са 
биографијом.

зу апотека  
„шеки-тилија“
Петровац на Млави
Српских владара 304
тел. 012/332-082, 332-885, 063/7428-693

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен стручни 
испит, без обзира на радно искуство, обезбеђен смештај. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона, особа за контакт: Драгиша Милошевић.

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 неопход-
но); познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет); знање 
енглеског језика; возачка дозвола „Б“ категорије (пожељ-
на, није услов). Обезбеђен је смештај близу клинике; 
пробни рад (4 месеца); рад у сменама; радно време 8 сати 
дневно. Конкурс је отворен до попуне радних места. Заин-
тересовани кандидати треба да се на горенаведене броје-
ве телефона обрате особи за контакт: Мирјани Тркуљи.

ветеРинаРска амбуланта 
„др шеки цРвчанин“
36310 Сјеница, М. Јовановића 48
тел. 063/638-741, 020/743-294

Доктор ветеринарске медицине

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине, са лиценцом 
за обављање послова ветеринарске делатности. Рок за 
пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

општа болница 
„свети лука“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом 
и лиценцом за рад на Одељењу за 
ортопедију са трауматологијом, Сектора 
за хируршке гране медицине, на 
одређено време до повратка медицинске 
сестре која се налази на боловању

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, меди-
цинска сестра-техничар општег смера; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад у струци. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама писарници Болнице или поштом, на адресу: 
Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михајлова 
51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

www.nsz.gov.rs

ВАША  
ПРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/
ваша Права адреса:

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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об „свети лука“
11300 Смедерево
Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом, за 
рад на интерном одељењу Сектора 
за интернистичке гране медицине, на 
одређено време до повратка медицинске 
сестре са боловања

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену 
стручне спреме, медицинска сестра-техничар општег сме-
ра, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију линценце за рад у струци. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама писарници болнице или поштом, 
на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом и 
лиценцом за рад у ОЈ за збрињавање 
хитних стања, на одређено време до 
повратка медицинске сестре која се 
налази на боловању

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, меди-
цинска сестра техничар-општег смера; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад у струци. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама писарници Болнице или поштом, на адресу: 
Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михајлова 
51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

кбц „др дРагиша 
мишовиЋ дедиње“
11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Медицинска сестра-техничар-општи 
смер
5 извршилаца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или 
средња медицинска школа-општи смер; стручни испит; 
рад на рачунару (МS Office пакет, Интернет). Уз прија-
ву кандидати подносе следеће доказе: оверену копију 
дипломе, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, решење о издавању лиценце, краћу биографију 
са пропратним писмом.

Медицинска сестра-техничар Одсека 
операционих сала са стерилизацијом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа 
или V степен стручне спреме, медицинска школа-специја-
лизација за рад у операционој сали; стручни испит; рад 
на рачунару (MS Office пакет, Интернет). Уз пријаву кан-
дидати подносе следеће доказе: оверену копију дипломе, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, 
решење о издавању лиценце, краћу биографију са про-
пратним писмом.

Болничар

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, основна школа, 
курс за болничаре. Уз пријаву кандидати подносе следеће 
доказе: оверену копију дипломе, потврду о завршеном 
курсу за кандидате са основном школом.

ОСТАЛО: Пријаву доставити на адресу: КБЦ „Др Драгиша 
Мишовић Дедиње“, Хероја Милана Тепића 1 или лично 
архиви установе, Јована Мариновића 4.

дз „др симо милошевиЋ“
11030 Београд, Пожешка 82

Медицинска сестра-техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи 
смер, положен стручни испит, лиценца, познавање рада 
на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окру-
жење) и положен возачки испит за „Б“ категорију.

Медицинска сестра-техничар
на одређено време

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи 
смер, положен стручни испит, лиценца и познавање рада 
на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окру-
жење).

ОСТАЛО: Молбе се предају поштом или архиви Дома 
здравља, Пожешка 82, III спрат, соба бр. 15.

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 специјали-
ста; 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 места. 
Заинтересовани кандидати треба да се на горенаведени 
број телефона обрате особама за контакт: Слађани Нато-
шевић 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 реанима-
цијом 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 кан-
дидати се на горенаведени број телефона, електронским 
путем и поштом на горенаведене адресе, обраћају особи 
за контакт: Слађани Натошевић.

поликлиника „РамовиЋ“
Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
e-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар

Опис посла: вођење послова у лабораторији поликлинике.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, смер медицински био-
хемичар или лекар специјалиста биохемије; пробни рад 
3 месеца; без обзира на радно искуство. Конкурс је отво-
рен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве 
на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Сеад 
Рамовић.

здРавствени центаР
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-644

Доктор опште медицине
за рад у Општој болници, на одређено 
време ради замене раднице на 
породиљском одсуству

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит и да кандидат 
поседује лиценцу. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу 
доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у овереном 
препису: уверење о држављанству, доказ да се против 
кандидата не води истрага и кривични поступак.

здРавствени центаР
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време - замена раднице на 
породиљском боловању, у Служби за 
здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа, гинеколошко-акушерски смер, положен струч-
ни испит и да кандидат поседује лиценцу. Уз пријаву на кон-
курс приложити доказе о испуњавању услова, у оригиналу 
или у овереном препису: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ да се против кандидата не 
води истрага и кривични поступак. Непотребна и неблагов-
ремено достављена документација неће се разматрати.

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

Медицинска сестра
за рад у Служби интернистичких 
дисциплина

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра-
техничар општег смера, са положеним стручним испитом.

Лабораторијски техничар
за рад у Одељењу клиничко-биохемијске 
и хематолошке дијагностике
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијски тех-
ничар, са положеним стручним испитом.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној меди-
цинској школи; оверен препис/фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; доказ о радном искуству у 
струци, након положеног стручног испита на пословима 
пружања здравствене заштите (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); биографију са адресом 
и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

институт за 
оРтопедско-ХиРуРшке 
болести „бањица“
11000 Београд
Михајла Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Доктор медицине-специјалиста 
интерне медицине
УСЛОВИ: Кандидати су дужни да доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету 
(са просечном оценом студирања); оверен препис или фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном специјалистичком 
испиту из интерне медицине; оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/
или доктора наука (ако га кандидат има); потврду издату од 
стране Националне службе за запошљавање о дужни чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након поло-
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женог испита на пословима пружања здравствене заштите, 
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца); извод из матичне књиге рођених; 
биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету 
(са просечном оценом студирања); оверен препис или фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; потврду изда-
ту од стране Националне службе за запошљавање о дужни 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци 
након положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца); извод из матичне књиге 
рођених; биографију са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра-техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној средњој или вишој 
медицинској школи (са просечном оценом); оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; потврду издату од стране Националне службе за запо-
шљавање о дужни чекања на запослење; доказ о радном 
искуству у струци након положеног испита на пословима 
пружања здравствене заштите, укључујући и волонтер-
ски стаж (фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца); извод из матичне књиге рођених; биографију са 
адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Предвиђен је пробни рад три месеца. Наведена 
документа не смеју бити старија од шест месеци, а прило-
жене фотокопије морају бити оверене од надлежног орга-
на. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису 
у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор.

специјална болница 
„свети сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/2462-831

Медицински техничар

Медицински техничар
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа - 
општи смер; положен стручни испит за звање: медицин-
ски техничар; шест месеци радног искуства у струци.

Радник у вешерају

Спремачица
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи: диплому о завр-
шеној траженој школи; потврду/уверење о положеном тра-
женом стручном испиту; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом, на наведе-
ну адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и 
без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

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

Виши физиотерапеут
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању; 
положен стручни испит; најмање шест месеци радног иск-
сутва на пословима вишег физиотерапеута након положе-
ног стручног испита. На конкурс кандидати треба да доста-
ве: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију радне књижице. 
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Кли-
нике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем вишег физи-
отерапеута на одређено време по основу замене“. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

дом здРавЉа гРоцка
11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Медицинска сестра-техничар општег 
или гинеколошко-акушерског смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће 
потребне услове: завршена средња медицинска школа-IV 
степен стручне спреме, општег или гинеколошко-акушер-
ског смера; положен стручни испит. Заинтересовани кан-
дидати уз пријаву као доказе подносе: диплому о стеченој 
стручној спреми; диплому о положеном стручном испиту; 
фотокопију личне карте; кратку биографију. Како доста-
вљену документацију не враћамо кандидатима, иста не 
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата биће обја-
вљена на огласној табли Дома здравља, а информације се 
могу добити у правно-кадровској служби Дома здравља. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу или непосредно у канцеларији писарнице Дома 
здравља Гроцка. Пријаве мимо означеног рока и без потпу-
не документације неће се узимати у разматрање.

клиничко-болнички 
центаР „звездаРа“
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Доктор медицине за Кабинет за 
лечење мигрене и главобоље 
„Мигрена центар“, са дневном 
болницом Клинике за интерне 
болести

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, са просечном оценом преко 08,50, положен 
стручни испит.

Доктор медицине за Службе 
за ургентну медицину са 
специјалистичком поликлиником

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, са просечном оценом преко 08,50.

Лекар специјалиста офталмологије 
за Болницу за очне болести

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит, специјализација из 
офталмологије.

Лекар специјалиста педијатар за 
Болницу за педијатрију

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит, специјализација из 
педијатрије.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотоко-
пијама доказа о испуњавању захтеваних услова, подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати ће 
писаним путем бити обавештени о резултатима конкурса.

институт за 
неонатологију
11000 Београд, Краља Милутина 50
тел. 011/3630-121

Спремачица здравствених просторија

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, предвиђен пробни 
рад од 3 месеца. Заинтересовани кандидати подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној основној шко-
ли; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држа-
вљанству; фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
кратку биографију (молба-CV). Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања огласа.

  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.

бЕогра д

Факултет пРимењениХ 
уметности
11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа:

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 
Дизајн ентеријера и намештаја, 
предмети: Унутрашња архитектура 1, 
2, 3 и 4 и Унутрашња архитектура
на Одсеку дизајн ентеријера и намештаја

Лице изабрано у звање ванредног професора стиче 
звање и заснива радни однос на период у трајању од 
пет година. Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), услове 
прописане актом Националног савета за високо образо-
вање и општим актом Универзитета уметности и Факул-
тета примењених уметности. Учесници конкурса дужни 
су поднети Кадровској служби Факултета сву потребну 
документацију, којом доказују испуњеност конкурсних 
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услова у складу са наведеним актима и Репрезентатив-
ним референцама које се могу подићи у секретаријату 
Факултета. Кандидат који се пријави на конкурс подноси: 
пријаву, радну биографију на прописаном обрасцу 2 који 
се добија у Кадровској служби секретаријата Факултета 
или са сајта Факултета: www.fpu.еdu.rs, оверен препис 
дипломе, радове из области науке, односно уметности за 
коју конкурише, као и доказ надлежног органа да правос-
нажном пресудом није осуђен за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи (члан 62 став 4. Зако-
на о високом образовању). Кандидат је у обавези да ком-
плетан образац 2 са попуњеним или непопуњеним пољи-
ма врати секретаријату Факултета. Кандидат је дужан да 
на расписани конкурс поднесе радове на основу којих се 
може сагледати да ли и како влада материјом наставног 
предмета за који конкурише. Под радовима за уметничке 
предмете подразумева се од 5 до 10 оригиналних радова 
или фотографија радова који се не могу поднети у ори-
гиналу, документација, пројекти и фотографије радова 
реализованих на одређеном месту или за одређене пот-
ребе. Под оригиналним радовима подразумевају се и 
пројекти у свим областима који нису реализовани. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање на конкурс, подношење документације 
и радова је 15 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу: Факултет примењених уметности, Београд, Краља 
Петра 4, Кадровска служба, у времену од 10,00 до 14,00 
часова.

теХничка школа 
„колубаРа“
11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

Наставник енглеског језика
на одређено време

Наставник рударске групе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверен препис/фотокопију дипломе о одговарајућој 
стеченој стручној спреми, доказ о поседовању држа-
вљанства Републике Србије. Пријаве, са назнаком: „За 
конкурс“, подносе се на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

испРавка конкуРса 
ош „миодРаг матиЋ“
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/2469-143

Конкурс објављен 19.09.2012. године у публика-
цији „Послови“, исправља се у погледу броја извр-
шилаца, тако што уместо: 4 извршиоца, треба да 
стоји: 2 извршиоца.

ош „миодРаг матиЋ“
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/2469-143

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефе-
ктолог-соматопед. Уз молбу приложити: оверену копију 
дипломе; доказ о држављанству РС (оверена копија).

школа за негу лепоте
11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/3447-226

Наставник практичне наставе, 
креатор женских фризура
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно 
завршеном специјализацијом-креатор женских фризура; 
лице са вишом стручном спремом и претходно заврше-
ном специјализацијом-креатор женских фризура; креатор 
женских фризура. Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане у чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити доказ 
о одговарајућем образовању и доказ о држављанству, а 
остале доказе пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности прибавља установа.

ош „јован поповиЋ“
11000 Београд, Маријане Грегоран 62

Професор историје
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Професор српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да поднесе: диплому факултета, уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из овог члана, 
држављанство Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

висока школа 
стРуковниХ студија 
за инФоРмационе и 
комуникационе 
теХнологије
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-531

Професор струковних студија 
за област Електротехничко и 
рачунарско инжињерство, ужа 
научна област Интернет технологије

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука у 
научној, односно стручној области за коју се бира, обја-
вљени научни и стручни радови из одговарајуће области 
у последњих пет година и способност за наставни рад. 
Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом школе и Правилником о избору настав-
ника и сарадника школе, у складу са којима ће бити извр-
шен избор кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, списак радова и сами 
радови, диплома о стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству), подносе се у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

унивеРзитет у беогРаду 
математички Факултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за научну област 
Математичка анализа
на одређено време од 12 месеци, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или 
специјалистичких студија који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. 
Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и 
чланом 91 Статута Математичког факултета. Уз молбу 
потребно је поднети и биографију, копију дипломе, спи-
сак научних радова и радове. Молбе са потребним доку-
ментима могу се доставити Факултету или лично предати 
Секретаријату Факултета, на наведену адресу, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Професор виолончела

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерења виолончели-
ста; дипломирани музичар-виолончелиста.

Професор виоле
са непуним фондом часова (75%)

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиста; дип-
ломирани музичар - виолиста.

Професор корепетитор
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерења пијаниста; 
предвиђено полагање аудиције.

Професор клавира

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани 
музичар, усмерења пијаниста.

Професор солфеђа
на одређено време (замена професорке 
на породиљском боловању)

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерења музички педа-
гог; дипломирани музички педагог; дипломирани музи-
чар-педагог; професор солфеђа и музичке културе; про-
фесор солфеђа.

Професор клавира
на одређено време (замена професорке 
на породиљском боловању)

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани 
музичар, усмерења пијаниста.

Професор корепетитор
на одређено време (замена професорке 
на породиљском боловању)

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерења пријаниста; 
предвиђено полагање аудиције.

Професор камерне музике
на одређено време (замена професорке 
на породиљском боловању)

УСЛОВИ: дипломирани музичар-инструменталиста.

ОСТАЛО: испуњеност услова према чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс, са биографским подацима, кандидат треба да приложи 
следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (лиценци)-уколико је 
кандидат исти положио, уверење о држављанству. У пос-
тупку одлучивања о избору наставника врши се претходна 
провера психофизичких способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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пРедшколска установа 
„чукаРица“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Домар мајстор

УСЛОВИ: Документација коју је потребно доставити: мол-
ба, оверена фотокопија дипломе - III/II степен, мајстор 
грађевинске струке, 1 година радног искуства, оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, држа-
вљанство, потврда надлежног органа да кандидат није 
под истрагом.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Документација коју је потребно доставити: мол-
ба, оверена фотокопија дипломе осмогодишње школе, 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство, потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом.

Спремачица
на одређено време ради замене 
боловања дужег од 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Документација коју је потребно доставити: мол-
ба, оверена фотокопија дипломе осмогодишње школе, са 
или без радног искуства, оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, држављанство, потврда надлеж-
ног органа да кандидат није под истрагом.

пРва споРтска 
кошаРкашка гимназија 
„колеЏ“
11250 Београд, Стјепана Ступанца 15а
тел. 011/2570-199

Наставник руског језика
са 40% радног времена, на одређено 
време

Наставник француског језика
са 40% радног времена, на одређено 
време

Наставник хемије
са 60% радног места, на одређено време

Наставник физике
са 40% радног времена, на одређено 
време

Наставник социологије и устава и 
права грађана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, према Пра-
вилнику о врсти стручне спрема наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији. Канди-
дати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе 
и оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

електРотеХничка 
школа „стаРи гРад“
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник филозофије
са 50% радног времена (10 часова у 
настави), односно 20 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стру-
чих сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 8/11); да кандидат има психич-
ку, 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; држа-
вљанство Републике Србије. Кандидати су дужни да уз 
пријаву, са биографским подацима, на конкурс доставе 
и документацију о испуњавању услова конкурса: овере-
ну копију дипломе, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству (не старије од шест месеци), доказ о 
испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (лекарско уверење, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих пос-
тупака. Пријаве на конкурс, са одговарајућом документа-
цијом, достављају се на адресу школе.

унивеРзитет у беогРаду 
економски Факултет
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу научну 
област Пословна економија и 
менаџмент-Менаџмент пројекта и 
стратегијски менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за 
наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Универзитета у Београ-
ду, Статута Факултета, Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду и Критеријума за 
стицање звања наставника и сарадника на Економском 
факултету у Београду. Пријаве на конкурс, са доказима 
о испуњености услова, достављају се на наведену адресу 
Факултета, соба бр. 139, у року од 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

угоститеЉско 
туРистичка школа
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Стручни сарадник-психолог

УСЛОВИ: дипломирани психолог; дипломирани школски 
психолог-педагог; дипломирани психолог, смер школско-
клинички; професор психологије.

Наставник услуживања са 
практичном наставом
за рад у школској радионици у Хотелу 
„Палас“, у Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије услуживања; 
виши угоститељ који је стекао и образовање за технича-
ра услуживања; ресторатер; менаџер хотелијерства, смер 
ресторатерство; виши стручни радник-комерцијалног 
угоститељства; виши угоститељ са претходно стеченим 
четворогодишњим образовањем, за занимање: конобар 
или техничар услуживања; ресторатер; виши стручни 
радник-комерцијалиста услуживања.

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног 
наставника

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 

наука и образовање
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информатику; дипломирани математичар-информатичар; 
дипломирани математичар-математика финансија.

ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање утврђено чл. 
8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама. 
Поред општих услова прописаних Законом о раду, канди-
дати треба да испуњавају и услове из Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама. Пријаве са доказима 
о испуњености услова (оверене фотокопије докумената, 
не старије од 6 месеци) - диплома о стеченом степену 
стручне спреме; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству и уверење суда да кандидат није 
под истрагом; CV са кратком биографијом и прегледом 
кретања у служби - доставити на наведену адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

сРедња занатска школа
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник припремања намирница
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове сагласно 
члану 8 и члану 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; одговарајуће образовање према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и сарадника у настави и стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у развоју („Просвет-
ни гласник РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/012). Наставни-
ци поред наведене стручне спреме морају имати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипл. 
дефектолога. Уз пријаву са кратком биографијом канди-
дат треба да достави и оверене фотокопије докумената, 
којима доказује да испуњава услове конкурса (диплому 
о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених). Доказ да је кандидат 
психички, физички и здравствено способан за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова под-
носе се на адресу школе, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

унивеРзитет уметности 
Факултет 
ликовниХ уметности
11000 Београд, Рајићева 10
тел. 011/2181-214

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Сликарство
на период од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и други услови 
прописани Законом о високом образовању и Статутом 
Факултета и способност за рад у настави. Кандидати уз 
пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним редовним студијама, биографију, библиографију, 
списак радова на формулару који се може добити у секре-
таријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани 
конкурс поднесу пет оригиналних радова и мапу цртежа, 
на основу којих се може сагледати да ли и како владају 
материјом наставног предмета за који конкуришу. Прија-
ве се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, 
Рајићева 10, а радови у Булевару војводе Путника 68, у 
времену од 10,00 до 13,00 сати, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације на број телефона: 
011/2181-214.

пРва беогРадска 
гимназија
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/3284-572

Наставник рачунарства и 
информатике
са 45% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор мате-
матике, смер рачунарство и информатика; дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информатика; дипломи-
рани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике 
и информатике и смер аутоматска и рачунарска техника; 
професор информатике или дипломирани информатичар 
за информационе системе.

Наставник немачког језика
са 45% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са 
неплаћеног одсуства

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

ОСТАЛО: Пријаве са доказом о стручној спреми и доказом 
о држављанству доставити секретаријату школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

гРаЂевинска школа
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2418-052

Професор грађевинске групе 
предмета
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
грађевински инжењер, дипломирани инжењер архитекту-
ре, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама и члану 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.

Професор филозофије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор филозо-
фије, дипломирани филозоф, према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама и члану 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
диплому (оверен препис, не старији од шест месеци), уве-
рење о држављанству Републике Србије (оверен препис, 
не старији од шест месеци). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве са документима о 
испуњавању услова доставити на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ФаРмацеутско 
ФизиотеРапеутска школа
11000 Београд, Донска 27-29
тел. 011/3047-812, 3047-814

Наставник козметологије (теоријска 
настава)
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. У радни однос може 
бити примљено лице које испуњава законске услове за 
рад на наведеном радном месту, прописане чланом 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћник наставника у стручним шко-
лама; дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године или 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.

Наставник познавања препарата 
(теоријска и блок настава)
са 33% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. У радни однос 
може бити примљено лице које испуњава законске усло-
ве за рад на наведеном радном месту, прописане чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а 
у складу са Правилником о врсти образовања наставни-
ка који остварују план и програм огледа за образовне 
профиле: козметички техничар, фармацеутски техни-
чар, физиотерапеутски техничар и масер; дипломирани 
фармацеут, специјалиста козметологије; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године или на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, и 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године.

Наставник медицинске биохемије 
(теоријска настава)
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. У радни однос 
може бити примљено лице које испуњава законске усло-
ве за рад на наведеном радном месту, прописане чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а 
у складу са Правилником о врсти образовања наставни-
ка који остварују план и програм огледа за образовне 
профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, 
физиотерапеутски техничар и масер; доктор медицине, 
специјалиста клиничке биохемије, дипломирани фарма-
цеут, специјалиста медицинске биохемије, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године или на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године.

Наставник естетске хирургије са 
негом (теоријска настава)
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. У радни однос 
може бити примљено лице које испуњава законске усло-
ве за рад на наведеном радном месту, прописане чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама; доктор медицине, специјалиста пластич-
не и реконструктивне хирургије, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентнично тумачење, 97/98 и 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године.

Наставник медицинске биохемије 
(теоријска настава)
са 67% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. У радни однос 
може бити примљено лице које испуњава законске усло-
ве за рад на наведеном радном месту, прописане чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а 
у складу са Правилником о врсти образовања наставни-
ка који остварују план и програм огледа за образовне 
профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, 
физиотерапеутски техничар и масер; доктор медицине, 
специјалиста клиничке биохемије, дипломирани фарма-
цеут, специјалиста медицинске биохемије; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године или на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године.
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Наставник прве помоћи (настава у 
блоку)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос 
може бити примљено лице које испуњава законске усло-
ве за рад на наведеном радном месту прописане чланом 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама; доктор медицине, доктор стоматологије, дипло-
мирани фармацеут, професор народне одбране, дипломи-
рани педагог за народну одбрану, виша медицинска сес-
тра-техничар, струковна медицинска сестра, организатор 
здравствене неге. Лице са листе горенаведених занимања 
треба да је завршило обуку и стекло звање: инструктор 
прве помоћи; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струков-
не 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.

Наставник прве помоћи (настава у 
блоку)
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос 
може бити примљено лице које испуњава законске усло-
ве за рад на наведеном радном месту, прописане чланом 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама; доктор медицине, доктор стоматологије, дипло-
мирани фармацеут, професор народне одбране, дипломи-
рани педагог за народну одбрану; виша медицинска сес-
тра-техничар; струковна медицинска сестра; организатор 
здравствене неге. Лица са листе горенаведених занимања 
треба да је завршило обуку и стекло звање: инструктор 
прве помоћи; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струков-
не 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.

Наставник основа клиничке 
медицине (теоријска настава)
са 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне спреме. У радни 
однос може бити примљено лице које испуњава закон-
ске услове за рад на наведеном радном месту прописане 
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
а у складу са Правилником о врсти образовања настав-
ника који остварују план и програм огледа за образовне 
профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, 
физиотерапеутски техничар и масер; доктор медицине, 
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; 
доктор медицине, специјалиста опште медицине; доктор 
медицине, специјалиста интерне медицине; доктор меди-
цине; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске тудије 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.

Наставник фармакологије (теоријска 
настава)
са 10% радног времена, до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос 
може бити примљено лице које испуњава законске усло-
ве за рад на наведеном радном месту прописане чланом 
8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), а у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама; дипломирани фармацеут, доктор медицине; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године или 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.

Наставник предузетништва - изборни
са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни донос 
може бити примљено лице које испуњава законске усло-
ве за рад на наведеном радном месту, прописане чланом 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а у скла-
ду са Правилником о врсти образовања наставника који 
остварују план и програм огледа за образовне профиле: 
козметички техничар, фармацеутски техничар, физиоте-
рапеутски техничар и масер; дипломирани економист; 
дипломирани инжењер организације рада; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године или студијма другог степена (мастер 
академске судије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године.

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос 
може бити примљено лице које испуњава законске усло-
ве за рад на наведеном радном месту прописане чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или на студијама другог 
степена (мастер академске студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама; професор 
биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог; 
дипломирани биолог, професор биологије-хемије; дипло-
мирани професор биологије-хемије; дипломирани биолог 
за екологију и заштиту животне средине; дипломирани 
биолог, смер заштите животне средине; дипломирани 
биолог - еколог; дипломирани професор биологије - мас-
тер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипло-
мирани професор биологије - хемије - мастер; дипломи-
рани билог заштите животне средине.

Наставник физикалне терапије 
са балнеоклиматологијом (блок 
настава)
са 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VI/2 или VI/1 степен стручне спреме. У радни 
однос може бити примљено лице које ипуњава законске 
услове за рад на наведеном радном месту прописане Пра-
вилником о врсти образовања наставника који остварују 
план и програм огледа за образовне профиле: козметич-
ки техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски 
техничар и масер; виши физиотерапеутски техничар или 
лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне струковне студије).

ОСТАЛО: доказ о врсти и степену стручне спреме (ове-
рена фотокопија дипломе), уверење о држављанству 
РС (оверена фотокопија, документ не може бити старији 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (овере-
на фотокопија, документ може бити старији од 6 месе-
ци), лекарско уверење (психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима) - доказ о испуњености 
овог услова подноси се пре закључења уговора о раду; 
уверење надлежног органа којим се доказује да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доказ о испуњености 
овог услова прибавља установа. У складу са чл. 130 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011), проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Пријаву са овереним доказима о испуњавању 
услова конкурса послати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана.

ош „бРанко РадичевиЋ“
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
завршена обука за педагошког асистента. Уз пријаву дос-
тавити следећу документацију: оверен препис дипломе о 
завршеној школи, податке о кретању у служби са биогра-
фијом, држављанство Републике Србије, извод из матич-
не књиге рођених. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ош „коста ЂукиЋ“
11400 Младеновац
Краља Петра I  339
тел. 011/8231-385

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
запосленог на дужем боловању

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене 
запосленог на дужем боловању, са 25% 
радног времена (10 часова), за рад у 
издвојеном одељењу Велика Иванча-
Река

Психолог

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 став 2 и 
став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и одговарајући профил занимања, по Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; држављанство Републике Србије; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (доказује се лекарским уверењем које је 
кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о 
раду); неосуђиваност правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа по службеној дужности). Уз пријаву доставити: 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању и 
оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања; 
оверену копију уверења о држављанству.

Домар-ложач

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - III, IV или V сте-
пен стручне спреме, машинске струке, положен испит за 
руковаоца централног грејања; држављанство Републике 
Србије (доказује се овереном копијом уверења о држа-
вљанству); општа здравствена способност за рад (дока-
зује се лекарским уверењем које је кандидат у обавези да 
достави пре закључења уговора о раду); неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља установа по службеној 
дужности). Уз пријаву доставити: оверену копију дипло-
ме о одговарајућем образовању и положеном испиту за 
руковаоца централног грејања; оверену копију уверења 
о држављанству. 

ОСТАЛО: Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са нео-
вереном документацијом у прилогу, неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

машинска школа 
„космај“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-111

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има држављанство РС; одговарајуће високо образовање 
(члан 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања), на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 

наука и образовање
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број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника средње школе, 
педагога или психолога; да поседује дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора школе, пет година радног 
стажа у области образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држа-
вљанству и извод из матичне књиге рођених, у оригина-
лу или у овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања; радну биографију; доказ да је поло-
жио испит за директора; доказе о поседовању организа-
ционих способности (факултативно). Доказ о психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да 
кандидат није осуђиван школа ће прибавити по службе-
ној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.

теХничка школа
11500 Обреновац
Краља Петра I  12
тел. 011/8721-178

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да је држа-
вљанин Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву при-
ложити: доказ о поседовању држављанства Републике 
Србије, оверен препис/фотокопију дипломе, уверење да 
кандидат није под истрагом, односно да се против њега 
не води кривични поступак.

ош „војвода мишиЋ“
11000 Београд
Др Милутина Ивковића 4
тел. 011/2647-742

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, а најдуже 18 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника за основне школе и условима прописаним чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са 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; 
држављанство Републике Србије. Доказе о одговарајућем 
образовању и држављанству РС доставити уз пријаву на 
конкурс (оверена фотокопија дипломе и уверења о држа-
вљанству). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса доставити на наведену адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

бор

ош „3. октобаР“
19210 Бор, 3. октобар 71
тел. 030/432-160

Наставник математике
са 44% радног времена

Наставник математике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања, предвиђен Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи: про-
фесор математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар информатичар; професор мате-
матике и рачунарства; дипломирани математичар за мате-
матику економије; дипломирани математичар-астроном.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања, предвиђен Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи: 
професор разредне наставе; наставник разредне наста-
ве; професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом; наставник 
разредне наставе-српског језика.

Наставник француског језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања, предвиђен Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи: про-
фесор, односно дипломирани филолог за француски језик 
и књижевност.

Спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршено основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству; оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених; проверу психофизичких способности врши 
надлежна служба за запошљавање, после подношења 
пријаве. Пријаве са траженом документацијом доставити 
на адресу школе.

пРедшколска установа 
„невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706, 800-616

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на основ-
ним студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, са одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основ-
не академске, односно струковне студије); студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. Уз прија-
ву доставити: уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), оверен препис или фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми и извод из матичне књиге рође-
них.

гимназија „боРа станковиЋ“
19210 Бор, Зелени булевар 26
тел. 030/432-271

Наставник математике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор матема-
тике; дипломирани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дипломира-
ни математичар - информатичар; дипломирани матема-
тичар - професор математике; дипломирани математичар 
за математику економије; професор математике и рачу-
нарства; дипломирани математичар - астроном; дипло-
мирани математичар - теоријска математика; дипломира-
ни математичар - примењена математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом: основи 
геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани 
професор математике - мастер; дипломирани математи-
чар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом: основи геометрије); професор 
математике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер. Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији. Кандидати достављају следећу документацију: мол-
бу са краћом биографијом, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), доказ о стручној спреми одређене 
врсте занимања, извод из матичне књиге рођених. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Кандидати достављају пријаве Гимназији, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

поништење конкуРса 
теХнички Факултет у боРу
19210 Бор, Војске Југославије 12

Конкурс објављен 10.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: сарадник уни-
верзитета у звању асистента за ужу научну област 
Индустријски менаџмент, на одређено време, 
период од 3 године, поништава се у целости.

теХнички Факултет у боРу
19210 Бор, Војске Југославије 12

Сарадник универзитета у звању 
сарадника у настави за ужу научну 
област Индустријски менаџмент
на одређено време, изборни период од 1 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен 
стручне спреме, са завршеним техничким факултетом - 
дипломирани инжењер индустријског менаџмента и упи-
сане последипломске академске студије. Остали услови 
утврђени су одредбом члана 71 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и члана 103 Статута 
Техничког факултета у Бору. Уз пријаву на конкурс неоп-
ходно је доставити доказе о испуњености услова конкур-
са: биографију, списак радова, диплому о одговарајућој 
стручној спреми, за студенте докторских студија: потврду 
о уписаним докторским студијама, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног 
органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона 
о високом образовању - казнена евиденција МУП-а. Доку-
мента доставити у оригиналу или у овереном препису и 
не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс, са 
доказима о испуњавању услова, достављају се на адресу 
Факултета. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

http://www.nsz.gov.rs/
ваша Права адреса:

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

наука и образовање
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ЧаЧаК

музичка школа 
„др војислав вучковиЋ“
32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/222-282

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

Професор гитаре
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 80% радног 
времена

Професор гитаре
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 60% радног 
времена

Професор харфе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 30% радног 
времена

Професор клавира
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 30% радног 
времена, за рад у Гучи

Професор хармонике
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за рад у Гучи

Професор теоретских предмета
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 30% радног 
времена, за рад у Горњем Милановцу

Професор историје музике
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 10% радног 
времена

Професор клавира
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године
4 извршиоца

Професор клавира
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 90% радног 
времена

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

Професор клавира
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 30% радног 
времена

Професор информатике
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 10% радног 
времена

Професор филозофије
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 10% радног 
времена

Професор грађанског васпитања
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 10% радног 
времена

Професор клавира
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 65% радног 
времена, за рад у Горњем Милановцу

Професор соло певања
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 60% радног 
времена

Професор флауте
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 90% радног 
времена

Професор виолончела
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 30% радног 
времена

Професор физике
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 10% радног 
времена

Професор хармонике
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 75% радног 
времена

Професор хармоније
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 10% радног 
времена

Професор енглеског језика
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 22% радног 
времена

Професор контрапункта
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 18% радног 
времена

Професор саксофона
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 30% радног 
времена

Професор кларинета
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 50% радног 
времена, за рад у Горњем Милановцу

Професор трубе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 60% радног 
времена

Професор хора
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 30% радног 
времена

Професор психологије
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 10% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
занимања. Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних радника у стручним 
школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
5/91, 21/93, 3/94, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 05/11 и 8/11), Правилником 
о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 
62/04) и чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11). Пријаве на конкурс се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања, лично или препоручено поштом, 
на адресу школе. Кандидати морају доставити следећа 
документа: оверен препис дипломе, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сви канди-
дати морају обавити проверу психофизичких способности 

за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, о чему ће бити благовремено 
обавештени. За све информације заинтересовани се могу 
обратити на број телефона: 032/222-282.

ош „милан благојевиЋ“
32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

Наставник француског језика
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 44% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Марковици

Наставник француског језика
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 11% радног времена, за рад у 
матичној школи

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 22% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Марковици

Наставник математике
за 90% радног времена, за рад у 
матичној школи

Наставник физике
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 30% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Марковици

Наставник биологије
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 10% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Марковици

Наставник српског језика
на одређено време, за 39% радног 
времена, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 90% радног 
времена, за рад у матичној школи и 
издвојеном одељењу у Марковици

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

Наставник техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 70% радног времена, за рад у 
матичној школи

Наставник техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 30% радног времена, за рад у 
матичној школи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за рад у издвојеном одељењу у Доњој 
Краварици

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за рад у матичној школи

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

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 10% радног 
времена, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

наука и образовање



  31.10.2012.  |  Број 489  |   23

Ложач
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 50% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Марковици

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машинског, 
металског или електро смера и положен испит за рукова-
оца централног грејања.

Спремачица
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за рад у издвојеном одељењу у Крстацу

Спремачица
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, 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. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе одговарајућу документацију, 
којом доказују испуњеност услова предвиђених Законом 
и Правилником: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Документација се доставља у овереним 
фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Лекарско 
уверење се доставља по доношењу одлуке о избору, а 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са дока-
зима 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 раз-
матрање. Ближе информације могу се добити на бројеве 
телефона: 032/817-412 или 032/818-754.

школа за основно и 
сРедње обРазовање 
„1. новембаР“
32000 Чачак
Булевар Вука Караџића 9
тел. 032/332-901

Дипломирани дефектолог - 
олигофренолог
2 извршиоца

Професор физичког васпитања
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, у својству 
приправника

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

Наставник стручних предмета 
(приправник) у подручју рада: 
Хемија, неметали и графичарство
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 40% радног радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер технологије (сви одсеци сем текстилног); дипло-
мирани графички инжењер - кандидати у овом занимању 
морају да поседују стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога; дипло-
мирани дефектолог за методику наставе за предмете у 
подручју рада Хемија, неметали и графичарство.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству); да је кандидат пунолетан 
(извод из матичне књиге рођених); да има одговарајуће 
образовање (оверена копија дипломе о стеченом обра-
зовању); да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом у школи (лекарско уверење 
надлежног здравственог органа); да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказ о одговарајућем образовању, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству РС подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 

прибавља установа. Рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу школе.

поништење дела огласа 
агРономски Факултет 
у чачку
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Оглас објављен 12.09.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радна места: настав-
ник у сва звања за ужу научну област Математич-
ко-статистичка област и сарадник у звање сарад-
ника у настави за ужу научну област Хемија. За 
остала радна места оглас је непромењен.

ош „вучиЋ величковиЋ“
Међуречје
32255 Међуречје, Ивањица
тел. 032/638-206

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
запослене са боловања, за 95% радног 
времена

Наставник физике
на одређено време, за 30% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова за заснивање радног односа, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане одредбама из чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о врсти и 
степену стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на бројеве телефона: 032/638-206 или 032/638-146.

ош „мајоР илиЋ“
Кушићи
32258 Кушићи, Ивањица
тел. 032/678-206

Наставник математике
за 90% радног времена

Наставник енглеског језика
за 65% радног времена

Наставник физике
на одређено време, за 30% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова за заснивање радног односа, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане одредбама из чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о врсти и 
степену стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка 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. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на бројеве теле-
фона: 032/678-206 и 032/681-766.

основна школа 
„бРанислав петРовиЋ“
32224 Слатина, Чачак
тел. 032/826-654

Професор немачког језика
за 44,44% радног времена

Професор математике
за 78% радног времена

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

Хигијеничар
за 50% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Жаочанима

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију 
дипломе о стручној спреми (кандидати треба да испуња-
вају услове према Правилнику о врсти и степену струч-
не спреме); извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, као и лекарско уверење. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу школе или лич-
но секретару школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

основна школа 
„светозаР маРковиЋ“
32257 Ковиље, Ивањица
тел. 032/682-003

Професор физике
на одређено време, за 20% радног 
времена

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

Професор хемије
на одређено време, за 10% радног 
времена

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

Професор енглеског језика
за 20% радног времена

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

Професор музичке културе
на одређено време, за 10% радног 
времена

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

Професор ликовне културе
на одређено време, за 10% радног 
времена

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

Напомена: Професор енглеског језика радиће и у ОШ 
„Мајор Илић“ у Кушићима, са 60% радног времена и у ОШ 
„Милан Вучићевић Зверац“ у Братљеву, са 20% радног 
времена. Конкурс за наведено радно место објављен је за 
све наведене школе и по њему примиће се један кандидат 
за све именоване школе.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, 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. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на адресу школе или лично секретару школе, а неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
032/682-003.

наука и образовање
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јагодина

пРва теХничка школа
35000 Јагодина
Кнегиње Милице 101
тел. 035/245-171

Школски педагог
на одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије, 
дипломирани школски психолог-педагог.

Професор математике

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар-информатичар, 
дипломирани математичар-математика финансије, дип-
ломирани математичар-астроном.

Наставник практичне наставе у 
текстилству
на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, одсек тек-
стилно инжењерство, дипломирани инжењер технолог, 
одсеци текстилно инжењерство или текстилни, дипломи-
рани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање тексти-
ла и одеће, дипломирани инжењер за текстилно инжењер-
ство текстилно-машинске струке, односно дипломирани 
инжењер за текстилно инжењерство-текстилно-машинска 
струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске стру-
ке, текстилни инжењер за одевну технологију, инжењер 
технологије за текстилну конфекцију, текстилни инжењер, 
смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфек-
цијско-трикотажни, текстилни инжењер моделар конструк-
тор, инжењер текстилне технологије, одсек технолошки, 
смер текстилни, група текстилна конфекција, моделар 
одеће-специјалиста, специјалиста у производњи одеће. 
Лица из ал. 1 до 9 треба да су стекла образовање за кон-
фекционара, конфекционара кројача, кројача женског оде-
ла, конфекцијског техничара, техничара конфекционара 
или техничара моделара одеће.

Наставник практичне наставе у 
текстилству
са 45% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, одсек тек-
стилно инжењерство, дипломирани инжењер технолог, 
одсеци текстилно инжењерство или текстилни, дипло-
мирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање 
текстила и одеће, дипломирани инжењер за текстил-
но инжењерство текстилно-машинске струке, односно 
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство-тек-
стилно-машинска струка, дипломирани инжењер тек-
стилно-машинске струке, текстилни инжењер за одевну 
технологију, инжењер технологије за текстилну конфек-
цију, текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфек-
цијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни, текстилни 
инжењер моделар конструктор, инжењер текстилне тех-
нологије, одсек технолошки, смер текстилни, група тек-
стилна конфекција, моделар одеће специјалиста, специја-
листа у производњи одеће. Лица из ал. 1 до 9 треба да 
су стекла образовање за конфекционара, конфекционара 
кројача, кројача женског одела, конфекцијског технича-
ра, техничара конфекционара или моделара одеће.

Професор енглеског језика

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

Професор рачунарства и 
информатике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломира-
ни информатичар, професор математике и рачунарства, 
професор математике, односно дипломирани матема-
тичар, смер рачунарство и информатика, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, дипломира-
ни инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсе-
ци, дипломирани инжењер електронике, сви смерови, 
односно одсеци, дипломирани инжењер за информационе 
системе, односно дипломирани инжењер организације 
за информационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе систе-
ме, информационе системе и технологије, дипломирани 
инжењер информатике, односно дипломирани инжењер 

рачунарства, дипломирани економист, смерови кибер-
нетско-организациони, економска статистика и инфор-
матика, економска статистика и кибернетика, статистика 
и информатика или статистика, информатика и квантна 
економија, професор технике и информатике, дипломи-
рани математичар. 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 инфор-
матике у трајању од најмање четири семестра. Испуње-
ност услова из става 2 ове тачке утврђује Министарство 
просвете, на основу наставног плана и програма студија.

Домар

УСЛОВИ: средња стручна спрема-III или IV степен, 
машинске или електротехничке струке, најмање три годи-
не радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати су дужни да дока-
жу да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања за пријем 
у радни однос и да уз пријаву поднесу следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Лекарско уверење доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Приложена 
документација не сме бити старија од шест месеци. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „ЂуРа јакшиЋ“
35212 Плажане
тел. 035/8631-022

Наставник биологије
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, поседовање висо-
ког образовања стеченог на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, а у складу са Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 20/04, 3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 17/08, 1/08, 67/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 
9/09, 3/10): наставник биологије, професор биологије, 
дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог 
и физиолог, професор биологије и хемије, дипломира-
ни биолог, смер заштита животне средине, дипломира-
ни биолог-еколог, дипломирани професор биологије и 
хемије; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да је кандидат држављанин 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
провера психофизичких способности у складу са законом. 
Доставити: кратку биографију, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Лекарско уверење којим кандидат доказује 
да поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, подноси се након дошења одлуке 
о избору кандидата, а пре закључења уговора. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за запошљавање. Доказ о 
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног пона-
шања прибавља школа по службеној дужности. Прија-
ве са потребном документацијом слати на горенаведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ош „стеван немања“
35215 Стењевац
тел. 035/8633-009

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање за наставника или струч-
ног сарадника: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; посе-
довање држављанства Републике Србије; дозвола за рад 
(лиценца); најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дат прилаже: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном стручном испиту за лиценцу, уверење 
- потврду да се против њега не води кривични и истражни 
поступак, потврду о радном искуству, преглед кретања у 
служби са биографским подацима. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду. Наведена доку-
мента не могу бити старија од шест месеци од издавања 
истих. Заинтересована лица могу пријаве на конкурс лич-
но да доставе сваког радног дана, од 08,00 до 14,00 часо-
ва, у секретаријату школе или поштом, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

медицинска школа
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Наставник фармакологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-VII/1 степен стручне 
спреме; доктор медицине-VII/1 степен стручне спреме.

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за медицин-
ску микробиологију-VII/2 степен стручне спреме; доктор 
медицине, специјалиста епидемиолог-VII/2 степен струч-
не спреме; доктор медицине-VII/1 степен стручне спреме.

Наставник вежби и наставе у блоку 
групе предмета образовног профила 
зубни техничар
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: доктор стоматологије-VII/1 степен стручне спре-
ме; виши зубни техничар-VI степен стручне спреме.

Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор физике-VII степен стручне спре-
ме; дипломирани физичар-VII степен стручне спреме; 
дипломирани астрофизичар-VII степен стручне спреме; 
дипломирани физико-хемичар-VII степен стручне спре-
ме; инжењер електротехнике, смер техничка физика-VII 
степен стручне спреме; дипломирани физичар за општу 
физику-VII степен стручне спреме; дипломирани физичар 
за примењену физику-VII степен стручне спреме; дипло-
мирани физичар-информатичар-VII степен стручне спре-
ме.

Наставник биологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије-VII степен стручне спреме; 
дипломирани биолог-VII степен стручне спреме; дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог-VII степен струч-
не спреме.

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

наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да приложе: доказ 
о степену стручне спреме (оригинал или оверена фото-
копија), лекарско уверење (након доношења одлуке о 
избору), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење 
да нису осуђивани и да нису под истрагом (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци). Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

економско-тРговинска 
школа „славка ЂуРЂевиЋ“
35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб

Наставник историје
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор историје, 
дипломирани историчар, професор историје-географије.

Наставник куварства са практичном 
наставом
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши стручни радник 
технологије куварства, виши угоститељ, ако има претход-
но завршен IV степен, угоститељско-туристичке струке, за 
занимање: техничар кулинар или кувар, гастролог.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чланом 24 Закона о раду, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања; 
одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да достави: извод из мати-
чне књиге рођених, диплому о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству. Изабрани кандидат доставља 
лекарско уверење, а уверење о неосуђиваности приба-
вља школа. Сва документа доставити у оригиналу или у 
овереном препису. Пријаву са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити у року од 8 дана по објављи-
вању, лично или на адресу школе. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у обзир.

пРедшколска установа 
„милоје милојевиЋ“
35260 Рековац
Светозара Марковића 4
тел. 035/8411-470, 8411-002

Васпитач
за рад у припремном предшколском 
програму, на одређено време до 
07.06.2013. године

УСЛОВИ: дипломирани васпитач, у складу са чл. 121 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз прија-
ву доставити следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености 
услова из чл. 120 став 1 тачка 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (лекарско уверење), иза-
брани кандидат подноси пре закључења уговора о раду, 
доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља установа. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „светозаР маРковиЋ“
35260 Рековац
тел. 035/8411-059

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена-мастер 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 на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника школе, педагога или психолога, поседо-
вање дозволе за рад (лиценце), поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на 
период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држа-
вљанству (извод из матичне књиге рођених или уверење 
о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно), доказе о 
својим стручним и организационим способностима (нео-
бавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на број телефона: 035/8411-059.

КиКинд а

ош „петаР кочиЋ“
23311 Наково, Главна 50

Наставник математике
са 89% норме (16 часова недељне 
наставе)

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар за математику економије; професор информа-
тике-математике; дипломирани математичар-астроном; 
дипломирани математичар-примењена математика; дип-
ломирани информатичар.

Наставник музичке културе
са 25% норме (5 часова недељне 
наставе)

УСЛОВИ: академски музичар; дипл. музичар-музички 
педагог; дипл. музички педагог; дипл. музичар-компози-
тор; дипломирани композитор; дипл. музичар-диригент; 
дипл. музичар-музиколог; дипл. музиколог; наставник 
музичке културе; дипл. диригент; дипл. музичар-акор-
деониста; дипл. музичар гитариста; дипл. музичар-соло 
певач; дипл. професор солфеђа и музичке клултуре; 
дипл. етномузиколог; дипл. музичар-пијаниста; дипл. 
музичар чембалиста; дипл. музичар оргуљаш; дипл. 
музичар харфиста; дипл. музичар перкусиониста; дипл. 
музичар-виолиниста; дипл. музичар-виолиста; дипл. 
музичар-виолончелиста; дипл. музичар контрабасиста; 
дипл. музичар флаутиста; дипл. музичар обоиста; дипл. 
музичар-кларинетиста; дипл. музичар-фаготиста; дипл. 
музичар-хорниста; дипл. музичар-трубач; дипл. музичар-
тромбониста; дипл. музичар-тубиста; професор црквене 
музике и појања; дипломирани музичар-саксофониста.

Наставник хемије
са 20% норме (4 часа недељне наставе)

УСЛОВИ: дипломирани хемичар; професор хемије; про-
фесор хемије и физике;  професор хемије и биологије; 
дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хеми-
чар за истраживање и развој; дипломирани физикохеми-
чар; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; 
професор биологије и хемије; професор физике и хемије 
за основну школу; дипломирани професор биологије и 
хемије; дипломирани хемичар-професор хемије.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог прео 60 дана, са 74% норме 
(14 часова недељне наставе)

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

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да је психички, 
физички и здравствено способан за рад са децом и уче-
ницима. Уз пријаву приложити: уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; извод из казнене евиденције од 
СУП-а; лекарско уверење. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

гимназија 
„душан васиЉев“
23300 Кикинда
Трг српских добровољаца 35

Наставник француског језика
за 55,56% норме или 10 часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно 
дипломирани филолог за француски језик и књижевност 
(оверена фотокопиј дипломе о стеченој спреми); уверење 
да је кандидат држављанин РС; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење да има психофизичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење прибавља школа по службеној 
дужности).

ош „моРа каРоЉ“
Сајан, Велика улица 71
тел. 0230/66-004

Наставник математике
за 89% радног времена, за наставу на 
мађарском језику

Наставник физике
за 30% радног времена, за наставу на 
мађарском језику

Наставник музичке културе
за 25% радног времена, за наставу на 
мађарском језику

Наставник немачког језика
за 84% радног времена, за наставу на 
мађарском језику

Педагог

Библиотекар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидати треба поседују одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме, сагласно Закону о основама система 
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 члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да су држављани Републике Србије. Уз прија-
ву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
стручном образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; за образовно-васпитни рад 
на мађарском језику кандидати морају пружити доказ о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
мађарском језику по програму одговарајуће високош-
колске установе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат, пре потписивања уговора 
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, школа прибавља 
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по службеној дужности. Проверу психофизичких способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат 
који је раније обавио проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима, може уз пријаву дос-
тавити податке када и где је извршена провера. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на адресу школе, 
са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним, а нео-
вереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Све 
додатне информације могу се добити на број телефона: 
0230/66-004.

КосовсКа митровица

ош „свети сава“
38211 Племетина

Наставник разредне наставе

Наставник руског језика
за 16 часова

Наставник музичке културе
за 10 часова

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за 4 часа

Наставник биологије
за 4 часа

Наставник физике
за 10 часова, на одређено време до 
повратка радника са функције

Наставник хемије
за 8 часова, на одређено време до 
повратка радника са функције

Наставник физичког васпитања
за 5 часова, на одређено време

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела, уверење 
надлежног суда и МУП-а. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Краг УјЕвац

сРедња школа 
„доситеј обРадовиЋ“
34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/356-834

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва следеће услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, тј. да има 
одговарајуће образовање - чл. 8 став 2 Закона - одгова-
рајуће високо образовање 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 10.09.2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; дозвола за 
рад; обука и положен испит за директора школе; најмање 
5 година радног стажа у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: 

оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију дозволе за рад (лиценцу)-оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ 
о радном стажу (потврду да има најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања); оверену копију 
уверења о положеном испиту за директора у складу са 
Законом; уверење о држављанству Републике Србије-не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених и 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе. Уверење да 
кандидат није осуђиван прибавља школа пре доношења 
одлуке о избору. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са дока-
зима о испуњености услова доставити на горенаведену 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Факултет инжењеРскиХ 
наука
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање редовног 
професора за уже научне 
области Производно машинство и 
Индустријски инжењеринг

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука. Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05), Статута 
Факултета инжењерских наука у Крагујевцу и Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз прија-
ву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
докторату из одговарајуће научне области, биографију, 
списак стручних и научних радова, као и саме радове и 
уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван 
за кривично дело. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилози-
ма доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 
15 дана.

пРедшколска установа 
„соФија РистиЋ“
34310 Топола
Авенија краља Петра I  10/а
тел. 034/811-489

Васпитач
за рад у предшколској групи у селу 
Загорица, на одређено време (најдуже до 
краја радне 2012/2013. године)

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама првог степена (основ-
не струковне студије или основне академске студије) 
у трајању од 3 године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије) - васпитач. Кандидати 
треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе следећа доку-
мента: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављанству Репу-
блике Србије. Уверење да кандидат није осуђиван при-
бавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације могу се добити 
код секретара установе. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

Филолошко-уметнички 
Факултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу 
уметничку област Композиција 
(Аранжирање) и ужу теоријско-
уметничку област Музичка теорија 
(Контрапункт и методика теоријске 
наставе)
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам, који показује смисао и способност за наставни 
рад и познаје један од светских језика. Факултет може 
изабрати у звање асистента и магистра наука, односно 
магистра уметности коме је прихваћена тема докторске 
дисертације (за студије по старом закону). Документа 
која је потребно доставити: пријава на конкурс; биогра-
фија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној фор-
ми); оверене копије диплома; оверена копија извода из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (ори-
гинал); потврда надлежног органа (полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван; мишљење студената формира-
но на основу анкете (за кандидате који имају педагошко 
искуство у високошколској установи). Фотокопије докуме-
ната морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве, као и документација 
кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се 
узимати у разматрање. Сва документација и оригинални 
радови достављају се Служби за опште и правне посло-
ве ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

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

Сарадник у настави за ужу научну 
област Менаџмент и пословна 
економија, наставни предмети: 
Маркетинг и Директни маркетинг
на одређено време 1 година

Сарадник у настави за ужу научну 
област Менаџмент и пословна 
економија, наставни предмети: 
Међународно пословање и 
Међународни маркетинг
на одређено време 1 година

Сарадник у настави за ужу научну 
област Општа економија и привредни 
развој, наставни предмети: 
Међународни економски односи, 
Основи међународне трговине и 
Менаџмент у спољној трговини
на одређено време 1 година

Сарадник у настави за ужу научну 
област Општа економија и привредни 
развој, наставни предмети: Основи 
макроекономије и Национална 
економија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистич-
ких студија одговарајуће научне области, који је студије 
првог степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам, односно дипломирани економиста по пропи-
сима који су важили пре Закона о високом образовању из 
2005. године, са општим успехом најмање осам на основ-
ним студијама и други услови прописани Законом, Ста-
тутом и другим актима Факултета. Кандидати уз пријаву 
достављају доказе о испуњавању услова конкурса и дока-
зе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђи-
ваности, утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом 
образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Рок за пријаву је 15 дана.

Обука за  
активнО  
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КраљЕво

машинска теХничка 
школа „14. октобаР“
36000 Краљево, Индустријска 21
тел. 036/312-433

Професор машинске групе предмета

Професор машинске групе предмета
за 61% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба 
да поседују стручну спрему прописану Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у средњој стручној школи. Уз пријаву на конкурс, канди-
дати су дужни да поднесу следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење 
којим кандидат доказује да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима подноси се 
након доношења одлуке о избору кандидата.

Хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да 
поднесу следећу документацију: оверену фотокопију све-
дочанства о завршеној основној школи; уверење о држа-
вљанству РС (не старије од 6 месеци); уверење о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење којим кандидат доказује да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност 
подноси се након доношења одлуке о избору кандидата. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом 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 законском року.

ош „јован цвијиЋ“
36208 Сирча
тел. 036/5446-264

Професор немачког језика-
приправник
са 44% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фило-
лошки факултет, професор немачког језика, дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност. Кандидати 
су дужни да испуњавају услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09) и да уз пријаву на конкурс доставе: 
доказ о одговарајућој стручној спреми, уверење о држа-
вљанству, уверење да нису осуђивани и да се против 
њих не води кривични поступак; извод из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом, на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Контакт 
телефон: 036/5446-264.

КрУшЕвац

ош „дРагомиР маРковиЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 3
тел. 037/446-891

Хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе: оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверен извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци), фотокопију личне карте. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Хемијско-теХнолошка 
школа
37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб
тел. 037/439-741

Професор математике
за 83% радног времена

Професор математике
за 50% радног времена

Професор економске групе предмета
за 50% радног времена

Професор историје
на одређено време до повратка радника 
са боловања

Професор психологије
за 10% радног времена

Професор хемије
на одређено време до повратка радника 
са боловања

Професор прехрамбене технологије
за 63% радног времена

Професор прехрамбене технологије
на одређено време до повратка радника 
са боловања

Професор прехрамбене технологије
на одређено време до повратка радника 
са боловања

Наставник практичне наставе 
(услуживање)
за 70% радног времена

Наставник практичне наставе 
(куварство)
за 50% радног времена

Наставник куварства

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање сходно Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 11/4, 5/05, 2/07, 
7/08, 11/8, 5/11); 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; да има држављанство Републике 
Србије. Кандидат подноси: пријаву, доказ о врсти и степе-
ну стручне спреме, доказ о држављанству. Лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу.

музичка школа 
„стеван ХРистиЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Професор клавира
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

Професор клавира

Професор клавира

Професор клавира-приправник
за 89% радног времена, на одређено 
време

Професор клавира-приправник
за 54% радног времена, на одређено 
време

Професор хармонике-приправник
за 56% радног времена, на одређено 
време

Професор виолине-приправник
за 87% радног времена, на одређено 
време

Професор гитаре-приправник
за 91% радног вренмена, на одређено 
време

Професор гитаре-приправник
за 97% радног времена, на одређено 
време

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

Професор трубе-приправник
за 44% радног времена, на одређено 
време

Професор соло певања
за 75% радног времена

Корепетитор-приправник
на одређено време

Корепетитор-приправник
за 92% радног времена, на одређено 
време

Професор клавира-приправник
за 48% радног времена, на одређено 
време, за рад у издвојеном одељењу у 
Великом Шиљеговцу

Професор хармонике-приправник
за 42% радног времена, на одређено 
време, за рад у издвојеном одељењу у 
Великом Шиљеговцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11), Правилником о врсти стручне спреме 
наставника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 7/05) и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/03, 11/08); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; држављанство Републике Србије; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену копију дипломе, уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом, као и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - прибавља школа. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

основна школа 
„живадин апостоловиЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Наставник разредне наставе
на одређено време, за рад у подручном 
одељењу у Богдању, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (породиљско 
одсуство и одсуство са рада ради неге 
детета)

УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о 
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врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву доставити (оригинале или 
оверене преписе): дипломе о потребној стручној спреми; 
уверења о држављанству; извода из матичне књиге рође-
них. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

музичка школа 
„стеван ХРистиЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Професор клавира-приправник
за рад у издвојеном одељењу у 
Варварину, на одређено време

Професор хармонике-приправник
са 30% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Варварину, на 
одређено време

Професор соло певања
са 12% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Варварину

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), Правилником 
о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
7/05); психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс кандидати достављају следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандар-
дизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом, као и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - при-
бавља школа. Пријаве са потребном документацијом дос-
тавити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року 
од 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Контакт телефон: 037/427-556.

основна школа 
„миодРаг чајетинац чајка“
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/710-400

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

Наставник разредне наставе

Помоћни радник
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, за 
50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (односи се на кандидате за наставнике разредне наста-
ве) или завршену основну школу (односи се на кандидате 
за помоћног радника); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела наведена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије. Лекар-
ско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, 
а остала документација се подноси уз пријаву. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

музичка школа 
„стеван ХРистиЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Издвојено одељење музичке школе у 
Александровцу:

Професор клавира-приправник
на одређено време

Професор клавира-приправник
на одређено време

Професор клавира-приправник
са 45% радног времена, на одређено 
време

Професор хармонике-приправник
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), Правилником 
о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
7/05); психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство РС; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе; уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом, као и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - прибавља школа. Пријаве слати у року од 8 
дана од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „миРко томиЋ“
37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање (Правилник о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли); држављанство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
са школско-образовном и радном биографијом кандидати 
достављају: оверну фотокопију-препис дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Доказ о 
неосуђиваности прибавља установа. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом о испуње-
ности предвиђених услова доставити у року од 8 дана, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
037/790-120.

ош „вук каРаЏиЋ“
37226 Блажево, Општина Брус

Професор математике
са 90% радног времена

Професор француског језика
са 45% радног времена

Професор српског језика
са 95% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству. Непотпуна документација неће се разматрати.

ош „бРанко РадичевиЋ“
37223 Разбојна, Општина Брус
тел. 037/832-114, 832-272

Професор математике
за рад у матичној школи, са 89% радног 
времена

Професор разредне наставе
за рад у истуреном одељењу Златари, на 
одређено време до повратка радника са 
функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање, прописано Законом 
о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. да има психичку, 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 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. држављанство Репу-
блике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 
4 подносе се уз пријаву на оглас, а доказ из тачке 2 пре 
закључивања уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља 
установа. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа.

ош „станислав бинички“
37252 Јасика
Станислава Биничког бб
тел. 037/671-103

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
а у погледу образовања услове прописане важећим Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Пријављени кандидати су 
дужни да уз пријаву доставе доказе о стручној спреми 
и изводе из матичне и књиге држављана. Лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве слати на наведену адресу.

медицинска школа
37000 Крушевац, Ћирила и Методија
тел. 037/440-319

Наставник математике-приправник
за 17% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар-професор математике, 
дипломирани математичар-теоријска математика, дипло-
мирани математичар-примењена математика, дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом осно-
ви геометрије), дипломирани информатичар, професор 
хемије - математике, географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - математике, 
дипломирани професор математике - мастер, дипломи-
рани математичар - мастер, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене, дипломи-
рани математичар за рачунарство и информатику, дип-
ломирани математичар - информатичар, дипломирани 
математичар - математика финансија, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар за мате-
матику економије, професор математике и рачунарства.

Наставник психологије-приправник
за 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани школски 
психолог - педагог, дипломирани психолог.

Наставник дечије психологије-
приправник
за 18,33% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани школски 
психолог - педагог, дипломирани психолог.
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Наставник историје-приправник
за 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, 
професор историје - географије.

Наставник грађанског васпитања
за 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
стручне спреме: за стручног сарадника стручне школе, 
школског педагога, школског психолога или андрагога, 
дипл. етнолог, етнолог - антрополог, професор одбране 
и заштите. Наведена лица могу да изводе наставу ако су 
похађала један или више од следећих програма: Обука за 
наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/
тимски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће 
комуникације; Активна настава/учење; Едукација за нена-
сиље; Речи су прозори или зидови; Чувари осмеха; Учио-
ница добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар 
дечијих права; Дебатни клуб; Злостављање и занемари-
вање деце; Здраво да сте.

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: професор, тј. дипл. филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, тј. дипл. 
филолог за југословенску књижевност и српскохрват-
ски језик, професор, тј. дипл. филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност, проф. југословенске 
књижевности са страним језиком, проф. српског језика и 
књижевности, проф. српске књижевности и језика, проф. 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипл. филолог за књижевност и српски језик, дипл. фило-
лог за српски језик и књижевност, дипл. филолог српског 
језика са југословенским језицима, проф. југословенске 
књижевности и српског језика.

Наставник инфектологије са негом-
теорија
за 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник хирургије са негом-
теорија
за 56% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за општу хирур-
гију или једне од хируршких грана.

Наставник гинекологије и 
акушерства са негом-теорија
за 26% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинекологију 
и акушерство.

Наставник фармакологије-
приправник
за 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, доктор медицине.

Наставник здравствене неге
за 75% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника

Наставник здравствене неге
за 50% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар.

Наставник анатомије и физиологије-
приправник
за 20% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник ортодонтских апарата-
теорија-приправник
за 8,57% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста за ортопе-
дију вилица.

Наставник фиксне протетике-
теорија-приправник
за 18,57% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник парцијалне протезе-
теорија-приправник
за 8,57% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник технологије 
зуботехничког материјала-теорија-
приправник
за 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стомато-
лошке протетике.

Наставник ортодонтских апарата-
вежбе и блок настава-приправник
за 33,66% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, виши зубни техничар, 
зубни техничар за ортодонцију.

Наставник фиксне протетике-блок 
настава-приправник
за 6,12% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, виши зубни техничар, 
зубни техничар за фиксну протетику.

Наставник парцијалне протезе-блок 
настава-приправник
за 3,06% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, виши зубни техничар, 
зубни техничар за мобилну протетику.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
а за грађанско васпитање - доказ да су кандидати похађа-
ли један или више програма обуке за наставника грађан-
ског васпитања. Лекарско уверење о психофизичкој и 
здравственој способности подносе изабрани кандидати, 
пре закључења уговора о раду. Доказ МУП-а о неосуђи-
ваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „доситеј обРадовиЋ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Радник на одржавању хигијене 
(хигијеничар)
за рад у подручном одељењу у Појатама

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
(оверену фотокопију сведочанства кандидат подноси уз 
пријаву на конкурс), да је држављанин РС (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених канди-
дат подноси уз пријаву на конкурс), да има психофизичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључивања угово-
ра), да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (уверење прибавља 
школа од МУП-а, по службеној дужности). Потребна 
стручна спрема је одређена Правилником о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
у Ћићевцу: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Рок за подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних докумената 

је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати 
на адресу школе.

лЕсКовац

поништење огласа 
мш „станислав бинички“
16000 Лесковац, Млинска 2
тел. 016/248-402

Оглас објављен 24.10.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ош „аца синадиновиЋ“
16222 Предејане, Омладинска 28
тел. 016/3406-117

Наставник разредне наставе
за рад у истуреном одељењу школе у селу 
Граову, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одкуства и 
одсуства због неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разред-
не наставе; учитељски факултет, као и услови прописани 
чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Ближе 
информације о огласу могу се добити на број телефона: 
016/3406-117.

теХничка школа 
„Раде металац“
16000 Лесковац
Димитрија Туцовића бб

Професор технолошке групе 
предмета
са 25% радног времена

Професор економске групе предмета
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу врсту 
стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/11, 8/11), као и да испуњавају услове 
предвиђене чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11). Уз пријаву на конкурс, кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију уверења о држављан-
ству као доказ да имају држављанство Републике Србије; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
као доказ да имају одговарајуће образовање или уве-
рење о стеченом образовању (ако диплома није уручена)-
не старије од 6 месеци; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом, а уверење о некажњавању прибавља школа 
службеним путем за изабраног кандидата, преко надлеж-
ног органа унутрашњих послова. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.
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ош „јосиФ костиЋ“
16000 Лесковац

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка радника 
са функције

Наставник немачког језика
са 11,12% радног времена

Наставник биологије
са 10% радног времена

Наставник математике

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

Наставник грађанског васпитања
са 35% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање (висока стручна спрема у наведеном занимању, 
по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи); да има 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 систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак. Лекарско уверење доставиће 
кандидат који буде примљен пре закључења уговора о 
раду, а проверу психофизичких способности извршиће 
Национална служба за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „владимиР букелиЋ“
16247 Туларе
тел. 016/896-308

Професор математике
са 89% радног времена

Професор историје
са 35% радног времена

Професор хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Потребна докумен-
тација: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, диплома о потребној стручној спреми за наведено 
занимање, лекарско уверење о психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, уверење да кан-
дидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

пРедшколска установа 
„Ђука диниЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, високо 
образовање и лиценца за васпитача, педагога, психолога 
и другог стручног сарадника, 5 година радног стажа или 
више стручно образовање, висока школа за образовање 
васпитача и лиценца за васпитача, висока школа струков-
них студија, струковни васпитач, 10 година радног стажа у 
области образовања и васпитања, савладан одговарајући 
акредитован програм обуке за директора, да кандидати 
испуњавају услове за рад у државном органу. Кандида-
ти су обавезни да уз пријаву на конкурс доставе: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, доказ о радном 
стажу у области васпитања, доказ о савладаном програму 
обуке за директора, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење 

да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци, нити за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, лекарско уверење. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања.

лозниц а

ош „петаР вРаголиЋ“
15320 Љубовија, Карађорђева 18
тел. 015/661-869

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

Наставник српског језика
са 94% радног времена, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године, за рад у издвојеном 
одељењу Доња Љубовиђа

Наставник српског језика
са 72% радног времена, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године, за рад у издвојеном 
одељењу Доња Оровица

Наставник српског језика
са 20% радног времена, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године, за рад у издвојеном 
одељењу Доња Оровица

Наставник српског језика
са 20% радног времена, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године, за рад у матичној 
школи у Љубовији

Наставник руског језика
за рад у издвојеним одељењима: Горње 
Кошље, Савковић, Гребен, Оровичка 
Планина, Доња Оровица, Горња Оровица, 
Доња Љубовиђа, Горња Љубовиђа и 
Врхпоље

Наставник руског језика
за рад у издвојеним одељењима: 
Узовница, Црнча, Селенац, Рујевац, 
Цапарић, Горња Трешњица, Лукића Брдо 
и Грчић

Наставник енглеског језика
са 76% радног времена, за рад у 
издвојеним одељењима у Горњој 
Трешњици и Врхпољу

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

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

Наставник техничког образовања
са 70% радног времена, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године, за рад у издвојеном 
одељењу Горња Трешњица и Узовница

Наставник техничког образовања
са 10% радног времена, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године, за рад у издвојеном 
одељењу Узовница

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године, за рад у издвојеном 
одељењу Узовница

Наставник историје
са 35% радног времена, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године, за рад 
у издвојеном одељењу Доња Оровица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
смера, у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; држа-
вљанство Републике Србије; да кандидати нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и да имају психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова огласа слати на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ниш

ош „бРанко миЉковиЋ“
18000 Ниш, Љубомира Николића 3

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

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књижев-
ност; професор југословенске књижевности са страним 
језиком; професор српског језика и књижевности; про-
фесор српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик; дипломи-
рани филолог српског језика са јужнословенским језици-
ма; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком; дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима; професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике; професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 
професор 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; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању и уверење о држављанству РС.

ош „миРослав антиЋ“
18000 Ниш, Књажевачка 156

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

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
француски језик и књижевност. Уз пријаву доставити: 
препис или оверену фотокопију дипломе, не старије од 
6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
радну биографију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос). За све кандидате који су благовремено 
доставили исправну и потпуну документацију, школа ће 
прибавити од надлежног органа доказ о неосуђиваности 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата, директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких способно-
сти, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. У року од 8 дана од дана добијања резултата про-
вере, директор прибавља мишљење органа управљања. 
Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 
дана од дана добијања мишљења школског одбора. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити разматране.

наука и образовање
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Хигијеничар
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву достави-
ти: препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању - завршеној основној школи, не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених. По 
истеку рока за подношење пријава, за све кандидате који 
су благовремено доставили исправну и потпуну докумен-
тацију, школа ће прибавити од надлежног органа доказ 
о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ош „иво андРиЋ“
18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб
тел. 018/585-500

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разред-
не наставе; професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу. Уз пријаву доставити: диплому, уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених-све у оригиналу 
или у овереној фотокопији.

Наставник грађанског васпитања
са 75% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: први циклус основног образовања и васпитања: 
професор разредне наставе; професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом; професор педагогије; дипломирани педагог, 
општи смер или смер школске педагогије; дипломирани 
школски педагог - психолог; професор психологије; дипло-
мирани психолог, општи смер или смер школске психоло-
гије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломира-
ни школско - клинички психолог; дипломирани социјални 
радник са положеним стручним испитом, односно испитом 
за лиценцу у области образовања; дипломирани педагог; 
наставник разредне наставе; други циклус основног обра-
зовања и васпитања: професор педагогије; дипломирани 
педагог, општи смер или смер школске педагогије; дипло-
мирани школски педагог - психолог; професор психоло-
гије; дипломирани психолог, општи смер или смер школске 
психологије; дипломирани школски психолог - педагог; 
дипломирани школско - клинички психолог; професор 
историје; професор историје и географије; професор стра-
них језика; дипломирани социјални радник са положеним 
стручним испитом, односно испитом за лиценцу у области 
образовања; лице које испуњава услове за наставника срп-
ског језика из члана 3 тачка 1 Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003 и 
20/20004); дипломирани педагог. Наведена лица могу да 
изводе наставу уколико су савладала програм обуке за 
извођење наставе из предмета Грађанско васпитање за 
одговарајући разред, који организује Министарство про-
свете и спорта или организација коју овласти Министар-
ство просвете и спорта. Уз пријаву доставити: диплому, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них, све у оригиналу или у овереној фотокопији.

Наставник српског језика
са 55,56% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са страним језиком; 
професор српског језика и књижевности; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност; професор српског јези-
ка и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књижев-
ностима; професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике; професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима; професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима; професор срп-
скохрватског језика и југословенске књижевности за наста-
ву у школама у којима се образовно - васпитни рад изводи 
на мађарском, односно русинском или румунском језику; 
професор српског језика и књижевности у одељењима за 

националне мањине. Уз пријаву доставити: диплому, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, 
све у оригиналу или у овереној фотокопији.

Наставник француског језика
са 33% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
француски језик и књижевност. Уз пријаву доставити: 
диплому, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених, све у оригиналу или у овереној фотокопији.

Руковалац парног котла

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. Уз пријаву 
доставити: диплому, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, све у оригиналу или у овереној 
фотокопији, не старије од 6 месеци.

Домар

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, електро, 
столарске или водоинсталатерске струке. Уз пријаву дос-
тавити: диплому, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, све у оригиналу или у овереној 
фотокопији, не старије од 6 месеци.

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

Наставник ликовне културе
за рад у двојезичном одељењу, са 35% 
радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, до 14.07.2013. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; држављанство Репу-
блике Србије; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима (доказ доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат 
није осуђиван за кривична дела из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона (доказ прибавља установа по службеној 
дужности); знање енглеског језика-ниво Б-2. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију 
дипломе или уверења; уверење о држављанству, ориги-
нал или оверену копију; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену копију; доказ о знању енглеског 
језика, ниво Б-2-оригинал или оверену копију. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник музичке културе
са 40% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; држављанство Репу-
блике Србије; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима (доказ доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат 
није осуђиван за кривична дела из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона (доказ прибавља установа по службеној 
дужности). Кандидат уз пријаву треба да достави: ове-
рен препис/фотокопију дипломе или уверења; уверење 
о држављанству, оригинал или оверену копију; извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ош „добРила стамболиЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Помоћни радник
са 50% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Округлици

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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 (доказ при-
бавља установа по службеној дужности); држављанство 
Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да доста-
ви: сведочанство о завршеној основној школи, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених.

ош „смеХ и суза“
18220 Алексинац
Станка Милосављевића 9
тел. 018/804-626

Наставник-дефектолог 
(олигофренопедагог)
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки 
факултет или VI степен стручне спреме, виша дефекто-
лошка школа.

Наставник техничког образовања - 
дефектолог (олигофренопедагог)

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме и оспособље-
ност на дефектолошком факултету за рад са ученицима 
ометеним у развоју.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овере-
ној фотокопији: диплому; извод из матичне књиге рође-
них-нови образац; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци. Уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља установа по службеној дужности. 
Проверу психофизичких способности врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити разматране.

основна школа 
„јован јовановиЋ змај“
18226 Алексиначки Рудник
Трг рудара бб
тел. 018/882-033

Наставник разредне наставе
са 88% радног времена, за рад у оквиру 
програма ФООО, на одређено време до 
31.08.2013. године

Наставник математике
са 40% радног времена, за рад у оквиру 
програма ФООО, на одређено време до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(уверење доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља установа по службеној дужности); 
држављанство Републике Србије; савладан програм обу-
ке за рад на Пројекту ФООО. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству РС-не старије од 6 
месеци и извод из матичне књиге рођених. Проверу пси-
хофизичких способности кандидата који испуњавају све 
услове конкурса, а који су се благовремено и са потпу-
ном документацијом пријавили на конкурс и ушли у ужи 
избор, извршиће Национална служба за запошљавање у 
Нишу, применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

пРедшколска установа 
„полетаРац“
18252 Мерошина
тел. 018/4892-044

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање, односно струковне студије у 
трајању од 3 године; лиценца, односно положен стручни 
испит и испуњеност осталих услова за васпитача, педа-
гога, психолога или другог стручног сарадника; стручне 
и организационе способности; најмање 5 година радног 
стажа у области образовања и васпитања; непостојање 
законских сметњи за избор; држављанство Републике 
Србије. За директора може да буде изабран и васпитач 
који уз испуњеност осталих услова има више образовање, 
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лиценцу за васпитача, положен испит за директора и нај-
мање 10 година радног стажа у области образовања и 
васпитања. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или 
уверење о држављанству); уверење да није осуђиван; 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оверен препис/фотокопију дипломе о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о 
радном искуству; преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

нови па зар

основна школа 
„РиФат буРЏовиЋ тРшо“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник босанског језика
за 18 часова (100% норме), на одређено 
време

Наставник немачког језика
за 16 часова (88% норме)

Наставник музичке културе
за 8 часова (40% норме) - VI-VII степен 
стручне спреме

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Долово

Наставник босанског језика
за 8 часова (40% норме), на одређено 
време, за рад у издвојеном одељењу 
Долово

Наставник математике
за 8 часова (44% норме), за рад у 
издвојеном одељењу Долово

Наставник музичке културе
за 25% норме, за рад у издвојеном 
одељењу Долово - VI-VII степен стручне 
спреме

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Годово

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 
120 и 122 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Пријаве са потребном документацијом (диплома о 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, лекар-
ско уверење и потврда да се против лица не води кривич-
ни и прекршајни поступак - коју ће прибавити школа и 
уверење о држављанству, као и доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад, ако се образов-
но-васпитни рад остварује на језику националне мањине), 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, на адресу школе. Кандидати ће бити 
писмено обавештени о избору у року од 8 дана од дана 
доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

испРавка конкуРса 
гимназија
36300 Нови Пазар
Вука Караџића бб
тел. 020/811-148

Конкурс објављен 17.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се за радно место: 
наставник музичке културе, на одређено време и 
треба да гласи: на неодређено време. Рок за прија-
ву је 8 дана.

мош „25. мај“
36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

Наставник српског језика
за 95% радног времена

Наставник српског језика
за 95% радног времена

Наставник енглеског језика
за 50% радног времена

Наставник музичке културе

Наставник босанског језика
за 95% радног времена, на одређено 
време

Наставник руског језика
за 60% радног времена

Наставник хемије
за 20% радног времена

Наставник ликовне културе
за 20% норме

Наставник биологије
за 80% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са функције

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу Пружањ

Сервир
за рад у ђачкој кухињи

УСЛОВИ: VII/1 степен одговарајуће стручне спреме за 
радна места наставника, док је за радно место помоћ-
ног радника предвиђен I степен, а за сервира: III сте-
пен стручне спреме (што је за ова места предвиђено 
Правилником о организацији и систематизацији радних 
места матичне школе). Уз пријаву кандидати су дужни 
да доставе сва документа којима потврђују испуњеност 
општих услова за заснивање радног односа, предвиђених 
Законом о раду. Уз пријаву на конкурс доставити следећа 
документа: диплому о завршеном одговарајућем степену 
стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију или 
уверење о дипломирању - оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци, уверење о држављанству 
- не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
- не старији од 6 месеци, уверење да кандидат није под 
истрагом и да се против њега не води кривични посту-
пак. Остали докази подносе се пре закључивања уговора 
о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Кандидати ће бити писмено оба-
вештени о избору, у року од 8 дана од дана доношења 
одлуке о пријему. Неблаговремена и непотпуна докумен-
та неће се узимати у разматрање.

основна школа 
„доситеј обРадовиЋ“
Осаоница
36314 Штитаре, Нови Пазар
тел. 020/351-393

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, за рад у 
матичној школи и издвојеном одељењу 
Беле Воде

Наставник физичке културе
са 15% радног времена, на одређено време

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања, за рад у 
издвојеном одељењу у Белим Водама

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, за рад у 
издвојеном одељењу у Крћу

УСЛОВИ: VII степен одговарајуће стручне спреме, а пре-
ма Правилнику о стручној спреми наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; лекар-
ско уверење о здравственој способности за рад. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 020/351-393.

основна школа 
„РиФат буРЏевиЋ тРшо“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103
тел. 020/317-458

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време
3 извршиоца

Наставник биологије
са 60% радног времена

Наставник биологије
са 50% радног времена, на одређено 
време

Наставник музичке културе
са 40% радног времена

Наставник ликовне културе
са 15% радног времена, на одређено време

Наставник српског и босанског језика
са 90% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII степен одговарајуће стручне спреме. Уз 
пријаву на конкурс доставити следећа документа: доказ 
о завршеној школи - VII степен стручне спреме; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству.

основна школа 
„десанка максимовиЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајућу високу школску спрему према чл. 8 став 
2 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да је држављанин 
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 тачка 
1 став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверен 
препис дипломе о стручној спреми, уверење о држављан-

http://www.nsz.gov.rs/
ваша Права адреса:

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инФоРмисаност 
сигуРност 
самопоуздање

наука и образовање



  31.10.2012.  |  Број 489  |   33

ству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. 
Информације у вези са конкурсом могу се добити на број 
телефона: 020/316-361.

нови с а д

Oш „иво лола РибаР“
21000 Нови Сад
Краљевића Марка 2а

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

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом.

Наставник енглеског језика
за 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета
2 извршиоца

Наставник енглеског језика
за 40% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

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

Наставник физичког васпитања
за 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор 
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичког васпитања-дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког васпитања-
дипломирани организатор спортске рекреације, професор 
физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не у чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију/препис дипломе; уверење о држављанству-
не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности-при-
бавља школа, док се лекарско уверење доставља пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „алекса шантиЋ“
Гајдобра - Нова Гајдобра
Невесињска 2
тел. 021/762-054
е-mail: оsgajdobra@hatlsus.net

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

Наставник математике
за 44% норме часова

Секретар
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Поред општих услова за заснивање радног односа, канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове: одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8, 68, 120 и 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 

конкурс доставити: биографију, оверену копију дипломе 
или уверење о стеченом високом образовању; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Лекар-
ско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Рачуноводство и финансије, 
наставни предмет: Финансијско 
рачуноводство
на одређено време од 1 године, са 
могућношћу продужења и заснивања 
сталног радног односа
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука; доктор менаџмента и 
бизниса; најмање пет референци из одговарајуће научно-
стручне области, објављених у категоризованим домаћим и 
међународним научним часописима/конференцијама; спо-
собност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Рачуноводство и 
финансије, наставни предмет: Увод у 
финансијско пословање
на одређено време од 1 године, са 
могућношћу продужења и заснивања 
сталног радног односа
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет рефе-
ренци из одговарајуће научно-стручне области, објавље-
них у категоризованим домаћим и међународним научним 
часописима/конференцијама; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Рачуноводство и финансије, 
наставни предмет: Банкарство
на одређено време од 1 године, са 
могућношћу продужења и заснивања 
сталног радног односа
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет рефе-
ренци из одговарајуће научно-стручне области, објавље-
них у категоризованим домаћим и међународним научним 
часописима/конференцијама; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Пословна економија 
и менаџмент, наставни предмет: 
Маркетинг
на одређено време од 1 године, са 
могућношћу продужења и заснивања 
сталног радног односа
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет рефе-
ренци из одговарајуће научно-стручне области, објавље-
них у категоризованим домаћим и међународним научним 
часописима/конференцијама; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Пословна економија 
и менаџмент, наставни предмет: 
Пословна статистика
на одређено време од 1 године, са 
могућношћу продужења и заснивања 
сталног радног односа
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука; доктор статистичких 
наука; најмање пет референци из одговарајуће научно-
стручне области, објављених у категоризованим домаћим и 
међународним научним часописима/конференцијама; спо-
собност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Пословна економија 
и менаџмент, наставни предмет: 
Спољнотрговинско пословање
на одређено време од 1 године, са 
могућношћу продужења и заснивања 
сталног радног односа

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет рефе-
ренци из одговарајуће научно-стручне области, објавље-
них у категоризованим домаћим и међународним научним 
часописима/конференцијама; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Пословна економија 
и менаџмент, наставни предмет: 
Међународна трговина
на одређено време од 1 године, са 
могућношћу продужења и заснивања 
сталног радног односа

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет рефе-
ренци из одговарајуће научно-стручне области, објавље-
них у категоризованим домаћим и међународним научним 
часописима/конференцијама; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Пословна економија 
и менаџмент, наставни предмет: 
Управљање људским ресурсима
на одређено време од 1 године, са 
могућношћу продужења и заснивања 
сталног радног односа

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет рефе-
ренци из одговарајуће научно-стручне области, објавље-
них у категоризованим домаћим и међународним научним 
часописима/конференцијама; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Пословна економија 
и менаџмент, наставни предмет: 
Основи менаџмента
на одређено време од 1 године, са 
могућношћу продужења и заснивања 
сталног радног односа

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет рефе-
ренци из одговарајуће научно-стручне области, објавље-
них у категоризованим домаћим и међународним научним 
часописима/конференцијама; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Професор струковних студија за ужу 
научну област Економска теорија 
и политика, наставни предмет: 
Пословање са Европском унијом

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет рефе-
ренци из одговарајуће научно-стручне области, објавље-
них у категоризованим домаћим и међународним научним 
часописима/конференцијама; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Економска теорија 
и политика, наставни предмети: 
Основи микроекономске анализе 
за пословно одлучивање, Основи 
макроекономске анализе за пословно 
одлучивање и Национална економија
до 1/3 радног времена, на одређено 
време од 1 године

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет рефе-
ренци из одговарајуће научно-стручне области, објавље-
них у категоризованим домаћим и међународним научним 
часописима/конференцијама; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.
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Наставник вештина за ужу 
научну област Економска теорија 
и политика, наставни предмет: 
Пословно право
до 1/3 радног времена, на одређено 
време до 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани пра-
вник-правни факултет; способност, односно склоност за 
наставни рад; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: фото-
копије диплома о завршеним основним и последиплом-
ским студијама, биографију; списак научних и стручних 
радова, као и саме радове, доказ о држављанству. 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 канди-
дати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

унивеРзитет у 
новом саду 
академија уметности 
нови сад
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Расписује конкурс за избор у звање и на рад-
но место наставника и сарадника:

1. Ванредни или редовни професор 
за област ликовних уметности, ужа 
област Сликарство

2. Ванредни или редовни професор 
за област драмских уметности, ужа 
област Глумачке вештине

3. Доцент или ванредни професор 
за област музичке уметности, ужа 
област Оргуље
на одређено време 5 година

4. Доцент за област драмских 
уметности, ужа област Дизајн светла
на одређено време 5 година

5. Доцент за област драмских 
уметности, ужа област Дизајн 
продукције
на одређено време 5 година

6. Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Историја 
уметности
на одређено време 5 година

7. Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Лингвистика
на одређено време 5 година

8. Виши или самостални стручни 
сарадник-корепетитор за област 
музичке уметности

9. Стручни сарадник-корепетитор 
за област драмских уметности, ужа 
област Глумачке вештине
на одређено време 4 године

10. Стручни сарадник за област 
драмских уметности, ужа област 
Глума
на одређено време 4 године

11. Сарадник у настави за област 
музичке уметности, ужа област 
Клавир
на одређено време 1 година, са 80% 
радног времена
2 извршиоца

12. Сарадник у настави за област 
музичке уметности, ужа област 
Клавир
на одређено време 1 година, са 40% 
радног времена

13. Сарадник у настави за област 
музичке уметности, ужа област 
Дувачки инструменти (флаута)
на одређено време 1 година

14. Сарадник у настави за област 
музичке уметности, ужа област 
Гудачки инструменти (контрабас)
на одређено време 1 година, са 30% 
радног времена

15. Асистент за област музичке 
уметности, ужа област Теоријско 
уметнички музички предмети
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: високо образовање 
првог степена основних академских студија из области 
ликовних уметности, ужа област Сликарство. За радно 
место под бр. 2: високо образовање првог степена осно-
вих академских студија из области ликовних уметности, 
ужа област Глума. За радно место под бр. 3: високо обра-
зовање првог степена основних академских студија из 
области музичке уметности, ужа област Оргуље. За радно 
место под бр. 4: високо образовање првог степена основ-
них академских студија из области драмских уметности, 
ужа област Дизајн светла. За радно место под бр. 5: висо-
ко образовање првог степена основних академских сту-
дија из области ликовних уметности. За радно место под 
бр. 6: научни степен доктора наука из поља друштвено-
хуманистичких наука, ужа научна област Историја умет-
ности. За радно место под бр. 7: научни степен доктора 
наука из поља друштвено-хуманистичких наука, ужа науч-
на област Филологија. За радна места под бр. 8 и 9: висо-
ко образовање првог степена основих академских студија 
из области музичке уметности, ужа област Клавир. За рад-
но место под бр. 10: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области драмских умет-
ности, ужа област Глума. За радна места под бр. 11 и 12: 
високо образовање првог степена основних академских 
студија из области музичке уметности, ужа област Клавир 
и уписане мастер академске студије из области музичке 
уметности, ужа област Клавир; студије првог степена 
завршене са укупном просечном оценом најмање осам. За 
радно место под бр. 13: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области музичке уметнос-
ти, ужа област Дувачки инструменти (флаута) и уписане 
мастер академске студије из области музичке уметности, 
ужа област Дувачки инструменти (флаута); студије првог 
степена завршене са укупном просечном оценом најмање 
осам. За радно место под бр. 14: високо образовање првог 
степена основних академских студија из области музичке 
уметности, ужа област Гудачки инструменти (контрабас) 
и уписане мастер академске студије из области музичке 
уметности, ужа област Гудачки инструменти (контрабас); 
студије првог степена завршене са укупном просечном 
оценом најмање осам. За радно место под бр. 15: висо-
ко образовање другог степена мастер академских студија 
из области музичке уметности, ужа област Композиција 
и уписане докторске студије из области музичке умет-
ности, ужа област Композиција, односно претходни ниво 
студија завршен са укупном просечном оценом најмање 
осам. За радна места под бр. 1 до 5: кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, број 76/05 и 44/2010), Статутом 
Академије уметности и Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду 
(минимални критеријуми за поље уметности). За радна 
места под бр. 6 и 7: кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, број 76/05 и 44/2010), Статутом Академије уметнос-
ти и Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални кри-
теријуми за поље друштвено-хуманистичких наука). За 
радна места под бр. 8 до 15: кандидати треба да испуња-
вају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, број 76/05 и 44/2010) и Статутом Академије 
уметности. За кандидате који конкуришу на радно место 
под бр. 9: у складу са чланом 119 став 2 Статута Акаде-
мије уметности Нови Сад предвиђена је јавна аудиција. 
Закон о високом образовању, Статут Академије умет-

ности и Правилник о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту 
Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији 
„Наставници - Конкурси“). Потребна документа: за рад-
на места под бр. 1 до 5: кандидати прилажу: пријаву на 
конкурс, оверену фотокопију дипломе о завршеним одго-
варајућим студијама, уверење о држављанству, фотоко-
пију личне карте, уверење о некажњавању прибављену 
од суда, биографију сачињену према упитнику (Образац 
1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије умет-
ности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници-
Конкурси“) приложену у штампаној и електронској форми 
(снимљену на CD-у) и остале доказе о испуњавању услова 
радног места у складу са Минималним критеријумима за 
поље уметности Правилника о ближим условима за избор 
у звање наставника Универзитета у Новом Саду. За рад-
на места под бр. 6 и 7: уз пријаву на конкурс кандидати 
прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одго-
варајућим студијама, уверење о држављанству, фотоко-
пију личне карте, уверење о некажњавању прибављену 
од суда, биографију сачињену према упитнику (Образац 
1А НАУКА) који се налази на сајту Академије уметности 
(www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници-Кон-
курси“) приложену у штампаној и електронској форми 
(снимљену на CD-у) и остале доказе о испуњавању усло-
ва радног места у складу са Минималним критеријумима 
за поље друштвено-хуманистичких наука Правилника о 
ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду. За радна места под бр. 8 до 10: уз 
пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уве-
рење о држављанству, фотокопију личне карте, уверење 
о некажњавању прибављену од суда, биографију сачиње-
ну према упитнику (Образац 2Б) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији 
„Наставници-Конкурси“) приложену у штампаној и елек-
тронској форми (снимљену на CD-у) и остале доказе о 
испуњавању услова радног места у складу са Статутом 
Академије уметности Нови Сад. За радна места под бр. 11 
до 14: уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студија-
ма, уверење о држављанству, фотокопију личне карте, 
уверење о некажњавању прибављену од суда, биогра-
фију сачињену према упитнику (Образац 2Б) који се нала-
зи на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs 
- у секцији „Наставници-Конкурси“) приложену у штампа-
ној и електронској форми (снимљену на CD-у), уверење о 
уписаним мастер академским студијама, уверење о про-
сечној оцени на основним студијама. За радно место под 
бр. 15: уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студија-
ма, уверење о држављанству, фотокопију личне карте, 
уверење о некажњавању прибављену од суда, биогра-
фију сачињену према упитнику (Образац 2Б) који се нала-
зи на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs 
- у секцији „Наставници-Конкурси“) приложену у штампа-
ној и електронској форми (снимљену на CD-у), уверење 
о уписаним докторским студијама и уверење о просечној 
оцени на претходном нивоу студија. Рок за пријаве је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова достављају се на адресу: 
Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

гимназија 
„светозаР милетиЋ“
21480 Србобран, Трг младости 4
тел. 021/731-219

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
има одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године; лиценцу за наставника, педагога и 
психолога; положен испит за директора школе; најмање 
пет година радног стажа у области образовања и васпи-
тања; да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању; оверену фотокопију лиценце за 
наставника, педагога или психолога; биографске податке 
са прегледом кретања у служби и предлогом рада дирек-
тора школе; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); потврду о годи-
нама радног стажа у образовању и васпитању; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за директо-
ра школе; уверење да кандидат није осуђиван у складу 
са законом; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (не ста-
рије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 15 дана. Прија-
ве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

наука и образовање
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ош „Људовит штуР“
21211 Кисач, Железничка 3

Спремачица
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште здравс-
твене и друге услове прописане Законом о раду и Законом 
о основама система образовања и васпитања; завршена 
основна школа.

ош „милош цРњански“
21230 Жабаљ, Трг Светог Саве 4

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву достави-
ти: оверену фотокопију сведочанства; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених. Изабрани 
кандидат је дужан да достави уверење о здравственој 
способности пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

сРедња стРучна школа 
„др Радивој увалиЋ“
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23
тел. 021/6040-428

Наставник психологије
за 60% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психо-
лог или дипломирани школски психолог-педагог. Поред 
општих услова предвиђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове из чл. 8 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе, доказ о обра-
зовању из педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, са најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); кратку биографију-CV. Уверење да 
кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној 
дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, 
пре потписивања уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности врши надлежна служба за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ош „славко РодиЋ“
21234 Бачки Јарак
М. Стојановића 21
тел. 021/847-438

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова настав-
ника биологије може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање, прописано чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) и да поседује степен и врсту стручне спре-
ме према Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни преглед“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 
5/05, 2/07, 3/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 
2/09, 4/09, 9/09, 3/10); да кандидат испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву приложити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе; доказ о држављанству 
Републике Србије; кратку биографију. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа, а уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

музичка школа 
„исидоР бајиЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 9
тел. 021/529-866
е-mail: isabajic@sbb.rs

Наставник хармонике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
музичар, усмерење акордеониста или дипломирани музи-
чар акордеониста. Кандидати су дужни да поред општих 
услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 
24-29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 69/05) 
испуњавају и посебне услове, утврђене Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Просветни 
гласник РС“, бр. 5/91, 08/03, 5/05...до 05/11), као и посеб-
не услове утврђене чл. 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11), чл. 8 истог закона, односно чл. 2 измена и 
допуна Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11). Уз пријаву на конкурс 
приложити: уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокпију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми; краћу биографију.

ош „душан РадовиЋ“
21000 Нови Сад, Ченејска 61
тел. 021/419-195

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

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са дужности директора школе

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

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

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат мора да има и 
одговарајућу стручну спрему прописану законом и држа-
вљанство Републике Србије. Пријаве са документацијом 
слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Фотокопије морају бити оверене. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање.

основна школа 
„јан амос коменски“
21472 Кулпин, Маршала Тита 76
е-mail: јаkkulpin@neobee.net

Наставник физике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем 
занимању, доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (словачки језик). Уз пријаву на 
конкурс доставити: држављанство Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
- подноси само изабрани кандидат, док школа прибавља 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела из чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања.

панЧЕво

ош „т. г. масаРик“
26362 Јаношик
Едварда Кардеља 59
тел. 013/647-001

Наставник математике
за 16 часова недељно  
(80% радног времена)

Наставник физике
за 6 часова недељно  
(30% радног времена)

Наставник хемије
за 4 часа недељно  
(20% радног времена)

Наставник биологије
за 8 часова недељно  
(40% радног времена)

Наставник историје
за 7 часова недељно  
(35% радног времена)

Наставник ликовне културе
за 5 часова недељно  
(25% радног времена)

Наставник енглеског језика
за 16 часова недељно  
(80% радног времена)

Наставник немачког језика
за 8 часова недељно  
(40% радног времена)

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за 8 часова недељно  
(40% радног времена)

Наставник српског језика
за 11 часова недељно  
(55% радног времена)

Наставник словачког језика
за 18 часова недељно  
(100% радног времена)

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно  
(25% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање прописано чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да има држављанство Републике Србије. 
На основу члана 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања, послове наставника и струч-
ног 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 одго-
варајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) и 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија). Доказ о испуњености услова из члана 121 
став 7 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - оверену фотокопију сведочанства или дипломе, да 
је средње, више или високо образовање стекао на сло-
вачком наставном језику или доказ да је положио испит 
из словачког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс 
за обављање послова наставника у одељењима на слова-
чком наставном језику. Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности кандидата за 

највећа понуда 
слободних 

послова 
на једном месту
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рад са децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање (ако кандидат не приложи уверење са 
тестирања НСЗ, не старије од 6 месеци). Доказ да канди-
дат није осуђиван прибавља школа. Пријаве на конкурс 
слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „3. октобаР“
26361 Локве, Лењинова 95
тел. 013/646-155

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, професор енглеског језика, односно дипломирани 
фллолог за енглески језик и књижевност.

Наставник географије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, 
професор географије, дипл. географ, професор географије 
и историје, дипломирани географ-просторни планер.

Наставник српског језика као 
нематерњег језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, професор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; 
професор српске књижевности и језика; професор српс-
ке књижевности и језика са општом књижевношћу, дипл. 
филолог српског језика са јужнословенским језицима, 
дипл. филолог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима; професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик; професор срп-
скохраватског језика и опште лингвистике; професор за 
српскохрватски 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, 
односно дипл. филолог за југословенску и општу књижев-
ност; професор југословенске књижевности са страним 
језиком; дипл. филолог за књижевност и српски језик; 
дипл. филолог за српски језик и књижевност; професор 
српског језика и књижевности у одељењима за нацио-
налне мањине, професор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, дипл. филолог за српски језик и књижевност, 
професор, односно дипл. филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност.

Школски педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор педаго-
гије; дипломирани педагог-општи смер или смер школске 
педагогије; дипл. школски педагог-психолог; дипломира-
ни педагог.

ОСТАЛО: Настава се изводи на румунском језику, па је 
обавезно знање румунског језика. Поред општих усло-
ва, кандидати треба да испуњавају и услове утврђене 
Законом о основној школи, Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Потребно је да кандидат испуњава услове пропи-
сане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, стечено на високој 
школској установи у складу са европским системом пре-
носа бодова, психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 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. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс, канди-
дати су дужни доставити краћу биографију и доказе о 
испуњености услова, у оригиналу или преписе (оверене 
фотокопије): уверење о држављанству - не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених на старом обра-
сцу или на новом, без обзира на датум издавања, дипло-
му о стеченом образовању (оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе), ако је кандидат положио стручни 
испит или испит за лиценцу - уверења о истом; доказ о 
знању румунског језика на којем се остварује образовно - 
васпитни рад. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да није 

осуђиван, према члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања, прибавља установа. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У пос-
тупку за одлучивање о избору кандидата, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности, у року од 8 дана од исте-
ка рока за подношење пријава. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за запошљавање у Панчеву, применом стан-
дардизованих поступака. У року од 8 дана од резултата 
добијања провере директор прибавља мишљење органа 
управљања. Директор доноси одлуку о избору кандида-
та у року од 8 дана од добијања мишљења органа упра-
вљања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на бројеве телефона: 013/646-155 и 069/2906-953.

ош“ ЂуРа јакшиЋ“
Ковин, ЈНА бр. 34
тел/факс: 013/741-081
е-mail: оsdjaksic@open.telekom.rs
www.оs-djurajaksic.еdu.rs

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове из 
Закона о раду и посебне услове из чл. 8 ст. 2 тач. 1 и 2, чл. 
120 ст. 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011) и услове из 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просвет-
ни гласник РС“, бр. 3/93, 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 8/08, 4/09, 9/09 и 
3/10), да имају одговарајуће образовање, држављанство 
Републике Србије, психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима, да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву кандидати треба да приложе: CV (краћа 
животна и радна биографија), оверен препис/фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању, оверен 
препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оверен препис/фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван 
по службеној дужности прибавља школа. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о 
избору, директор врши ужи избор кандидата, који се у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују на претходну проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, а у складу са чл. 130 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, по распореду коју утврди 
школа у сарадњи са Националном службом за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовремено обавеш-
тени. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ош „олга петРов“
26234 Банатски Брестовац
Олге Петров 1
тел. 013/626-121

Стручни сарадник-педагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
8 и члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
као и Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника о 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, 9/2009 и 3/2010); чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописано је да је наставник и стручни сарадник 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 

до 10.09.2005. године. Послове стручног сарадника могу 
да обављају: школски педагог, професор педагогије; дип-
ломирани педагог-општи смер или смер школске педаго-
гије; дипломирани педагог. Кандидат треба да има пси-
хичку, 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и да има 
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: доказ да поседује одговарајуће обра-
зовање (оверену фотокопију дипломе); да је државља-
нин Републике Србије (уверење о држављанству РС, не 
старије од шест месеци, оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Изабра-
ни кандидат је у обавези да достави лекарско уверење 
пре закључивања уговора. Пријаве о испуњености усло-
ва подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Контакт телефон: 013/626-121.

ош „миХајло пупин“
26207 Идвор, Михајла Пупина 51

Наставник математике
за 16 часова (89% радног времена)

УСЛОВИ: за наставника може бити изабрано лице које 
поред законом прописаних општих услова, испуњава и 
следеће услове: да поседује одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), а 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 3/10); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснаж-
ном 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; 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. Уз пријаву кандидат подноси: 
диплому о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина из тач. 5, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (нови образац); уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа. Изабрани кандидат доста-
вља лекарско уверење пре закључења уговора о раду. 
Сва документа се достављају у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
пријаве на којима није наведено за које се радно место 
тачно односе, пријаве које садрже документа која нису 
оверена или оригинална, неће бити разматране. Пријаве 
се достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу 
се добити на бројеве телефона: 013/676-229, 676-016.

поЉопРивРедна школа 
„јосиФ панчиЋ“
26000 Панчево
Новосељански пут 31
тел. 013/2190-022
тел/факс: 013/370-240, 2190-023, 2190-024

Професор математике
на одређено време преко 60 дана, ради 
замене одсутног запосленог

Професор историје
са 90% радног времена, на одређено 
време преко 60 дана, ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, 
да има прописану стручну спрему према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гла-
сник 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, 

наука и образовање
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6/2005, 2/2007, 4/2007), да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ ће установа прибавити за кандидата), да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се подноси пре закључења 
уговора о раду). У поступку одлучивања о избору по кон-
курсу, директор ће кандидате који уђу у ужи избор упу-
тити на претходну проверу психофизичких способности, 
коју ће вршити надлежна служба за запошљавање, при-
меном стандардизованих поступака, у складу са чл. 130 
ст. З Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011). Уз своје-
ручно потписану пријаву на конкурс, са назнаком за које 
радно место се подноси пријава, потребно је приложити: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству и оверену фотокопију дипломе. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Својеручно 
потписане пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“.

ош „свети геоРгије“
Уздин, Маршала Тита 143

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да има одговарајуће образовање, 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 и да има држављанство Републике Србије. Кандидат 
треба да испуњава услове у погледу стручне спреме из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном 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 студија-
ма у трајњу од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, као и члана 2 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 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 на конкурс 
доставити следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду, а 
доказ о некажњавању прибавља установа. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања, на адресу шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на бројеве телефона: 013/673-448 и 013/673-003.

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

Наставник разредне наставе

Ложач

УСЛОВИ: За радно место наставника разредне наставе: 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. За радно место ложача: III или II степен 
стручне спреме, металске, електро, столарске или водо-
инсталатерске струке и сертификат за руковање свим 
врстама котлова. Сви кандидати треба да испуњавају 
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Поред пријаве са биографским 
подацима, на конкурс у оригиналу или у овереној фотоко-
пији приложити: диплому, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци). Пријаве на конкурс доставити 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити у секрета-
ријату школе или на број телефона: 013/751-511.

пирот

ош „вук каРаЏиЋ“
18300 Пирот, Српских владара 111

Професор енглеског језика
за 18 часова, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског 
боловања

Професор енглеског језика
за 4 часа

УСЛОВИ: професор одговарајућег страног језика, профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност.

Професор разредне наставе
за 20 часова, на одређено време до 
повратка радника са функције помоћника 
директора, за рад у истуреном одељењу у 
селу Гњилан

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу.

Професор српског језика
за 18 часова, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности; про-
фесор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком; професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима; професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике; професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима; професор 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, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност; професор југословенске 
књижевности 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.

Професор српског језика
за 9 часова

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности; про-
фесор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком; професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима; професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике; професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима; професор 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, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност; професор југословенске 
књижевности 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.

Професор математике
за 9 часова

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 - информатике; дипломирани математичар 
- астроном; дипломирани математичар - примењена мате-
матика; дипломирани математичар.

Професор ликовне културе
за 16 часова

УСЛОВИ: дипломирани сликар; академски сликар - ликовни 
педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани 
сликар - професор ликовне културе; дипломирани графи-
чар - професор ликовне културе; дипломирани вајар - про-
фесор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер 
- професор ликовне културе; дипломирани уметник нових 
ликовних медија - професор ликовне културе; дипломи-
рани уметник фотографије - професор ликовне културе; 
дипломирани сликар - професор; дипломирани вајар; 
дипломирани вајар - професор; дипломирани графички 
дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитекту-
ре; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани 
графичар; дипломирани графичар - професор; професор 
ликовне уметности; наставник ликовне уметности; лице са 
завршеним факултетом ликовне уметности; лице са завр-
шеним факултетом примењених уметности.

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

УСЛОВИ: завршена уводна обука према Правилнику о 
програму обуке за педагошке асистенте.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
завршен VII степен стручне спреме одговарајућег смера; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање шест месеци или да није правоснаж-
ном пресудом осуђен за кривично дело против достојан-
ства личности или морала. Уз пријаву кандидат доста-
вља: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да није осуђиван, оверену фотокопију 
дипломе или уверења, на адресу школе или у просторија-
ма секретаријата школе, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

теХничка школа пиРот
18300 Пирот, Таковска 22
тел. 010/311-269

Наставник математике

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - информати-
чар; дипломирани математичар - математика финансија; 
дипломирани математичар - астроном. Кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане законом: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Кандидати уз пријаву прилажу: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Зарада је према Посебном колективном уговору. 
Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потпуном доку-
ментацијом доставити на адресу школе.

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа. Кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане законом: да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Кандидати уз пријаву прилажу: овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли, извод из матичне књиге рођених-венчаних, уверење 
о држављанству. Зарада је према Посебном колективном 
уговору за средње школе. Конкурс је отворен осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са потпуном документацијом доставити на 
адресу школе.

наука и образовање
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пож арЕвац

поништење конкуРса 
ош „моше пијаде“
12320 Жагубица, 25. септембра 2
тел. 012/7643-190

Конкурс објављен 24.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
професор разредне наставе, за рад у издвојеном 
одељењу у Јошаници.

основна школа 
„јован шеРбановиЋ“
12321 Лазница
тел. 012/649-302

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

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова 
за обављање послова, кандидати су дужни да имају и 
о истом поднесу доказ о: одговарајућој врсти и степену 
стручне спреме (дипломирани правник-мастер или дипло-
мирани правник који је стекао високо образовање на сту-
дијама у трајању од најмање четири године); о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење); потврду да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рођених. Докази о 
испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, доказ о испуњености услова из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља 
школа.

Спремачица

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова 
за обављање послова, кандидати су дужни да имају и 
о истом поднесу доказ о: одговарајућој врсти и степену 
стручне спреме (I степен стручне спреме, основна шко-
ла); о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење); потврду 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. 
Докази о испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, доказ о испуњености услова из тачке 
2 подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ из 
тачке 3 прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Бли-
же информације могу се добити на број тел. 012/649-302.

ош „иво лола РибаР“
12220 Велико Градиште
Бошко Вребалов 1а
тел. 012/7662-132

Професор српског језика
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; да кандида-
ти имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; одговорајуће образовање према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сардника 
у основној школи. Уз пријаву на конкурс поднети ориги-
нале или оверене фотокопије следећих докумената: уве-
рења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, 
доказа о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду, проверу психо-
физичких способности за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање, применом стандар-
дизованих поступака, док извод из казнене евиденције 
прибавља установа по службеној дужности. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање, као ни копије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу 
школе. Контакт телефон: 012/7662-132.

ош „вук каРаЏиЋ“
12221 Мајиловац
тел. 012/674-008
факс: 012/674-378

Секретар
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани пра-
вник-мастер или дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на студијама у трајању од најмање 
четири године и остали услови прописани чланом 68 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 52/09 и 72/11).

Наставник математике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да је држављанин Републи-
ке Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове према 
Закону о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), Правилнику о врс-
ти 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, 
9/09 и 3/10) и остале опште услове предвиђене Законом 
о раду. Уз пријаву-молбу, кандидат доставља: доказ да 
има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен 
стручне спреме), извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије и уверење да се 
против њега не води судски поступак за кривична дела 
предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Лекарско уверење 
подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, у 
складу са чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу школе.

ош „бРанко РадичевиЋ“
12315 Мелница, Петровац на Млави
тел. 012/348-570

Наставник математике
за 88,8% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стручну спрему про-
писану Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
васпитача и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010). Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1. доказ 
о стеченом одговарајућем образовању; 2. лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима; 3. доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. 
Докази под тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ под тач. 2 пре закључења уговора о раду. Доказ 
под тач. 3 прибавља школа. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе.

ош „ЂуРа јакшиЋ“
Топоница
12311 Мало Црниће
тел. 012/266-396

Наставник математике
са 90% радног времена (16 часова)

Наставник физичког васпитања
са 15% радног времена (3 часа), на 
одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу 
са чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); одгова-
рајуће образовање - VII степен стручне спреме, у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, вас-
питача и стручних сарадника у основној школи. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: доказ о поседовању држављанства Републике 
Србије, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми (не старије од шест месеци). Пријаве 
на конкурс слати на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 012/266-396.

ош „јован шеРбановиЋ“
Крепољин
тел. 012/642-190

Наставник разредне наставе
на одређено време, најдуже до 
31.08.2013. године, за рад у издвојеном 
одељењу у Брезници

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће обра-
зовање, лекарско уверење о способности за рад, да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије. Зарада се обрачунава према одред-
бама Посебног колективног уговора за основне школе 
Републике Србије. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Контакт телефон: 012/642-190.

пријЕпољЕ

ош „12. децембаР“
36310 Сјеница, Нова бб

Професор босанског језика са 
елементима националне културе
на одређено време до 31.08.2013. године

Професор босанског језика са 
елементима националне културе
са 70% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године
3 извршиоца

Професор чувара природе
са 40% радног времена

Професор биологије
са10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор домаћинства
са 20% радног времена

Професор разредне наставе
за рад у ИО Дунишиће, у оквиру пројекта 
образовања одраслих, Систематски 
развој основног образовања одраслих 
„Друга шанса“

Професор разредне наставе
са 56% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

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

наука и образовање
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Професор предмета: Основне 
животне вештине
са 15,2% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор предмета: Дигитална 
писменост
са 15,35% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор српског језика
са 39% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор хемије
са 9,4% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор физике
са 9,4% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор биологије
са 9,5% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор предмета: Примењене 
науке
са 6,9% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор историје
са 9,4% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор географије
са 9,4% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор математике
са 39,3% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
услова прописаних Законом о основној школи и Законом 
о основама система образовања и васпитања, кандидати 
треба да испуњавају и следеће услове у погледу стручне 
спреме: VII степен стручне спреме у одговарајућем зани-
мању, према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 3/10). Кандидати су дужни да доста-
ве: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Уверење да кандидати нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, прибавља установа. За радна места под 
бр. 7 до 17: кандидати поред горенаведених услова треба 
да имају и савладан интегрални програм обуке за оства-
ривање програма Функционалног основног образовања 
одраслих - „Друга шанса“.

гимназија 
„јездимиР ловиЋ“
36310 Сјеница, С. Ковачевића 15
тел. 020/741-053

Професор физике
са 80% радног времена

Професор српског језика
са 55% радног времена

Професор математике
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, са 55% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према 
Закону о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), члану 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 58/04, 62/04, 79/05, 101/05, 72/09). 
Услови које треба да испуњава лице за пријем у радни 
однос: да има одговарајуће образовање (чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном судском 
пресудом за кривична дела предвиђена чланом 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс приложити: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију) 
дипломе о стеченој стручној спреми.

ош „бРатство јединство“
36312 Дуга Пољана
тел. 020/5375-012

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у истуреном 
одељењу Житниће

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у истуреном 
одељењу Жабрен

Професор разредне наставе
на одређено време, инклузивно 
образовање-кућна настава

Професор енглеског језика
2 извршиоца

Професор математике
са 67% радног времена

Професор босанског језика са 
елементима националне културе
на одређено време, са 70% радног 
времена

Професор грађанског васпитања
на одређено време, са 20% радног 
времена

Професор ликовног васпитања
на одређено време, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова за заснивање радног односа, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане одредбама чл. 8, 120 и 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да 
доставе и оверене фотокопије докумената којима доказују 
да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом обра-
зовању, лиценцу-уверење о положеном стручном испиту, 
лекарско уверење, уверење да нису осуђивани, уверење 
да се не води кривични поступак, уверење о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених.

основна школа 
„јован јовановиЋ змај“
36310 Сјеница, Раждагиња

Професор разредне наставе
за рад у ИО Кијевци, на одређено време 
до повратка радница са породиљског 
одсуства
2 извршиоца

Професор математике

Професор енглеског језика
са 20% норме, на одређено време

Професор географије
са 15% норме

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене 
чл. 8 став 2 тачка 1 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати уз пријаву подносе: 
доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству.

пРедшколска установа 
„невен“
31330 Прибој, Пионирска 2

Васпитач
2 извршиоца

Васпитач
за рад у припремној предшколској групи, 
на одређено време, са 70% радног 
времена, до завршетка припремног 
предшколског програма у радној 
2012/2013. години, за рад у ИО у Кратову, 
у ОШ „Благоје Полић“ Кратово

Васпитач
за рад у припремној предшколској групи, 
на одређено време, са 70% радног 
времена, до завршетка припремног 
предшколског програма у радној 
2012/2013. години, за рад у ИО у 
Крајчиновићима, у ОШ „9. мај“ Саставци

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање за васпитача, стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 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 или одговарајуће високо 
образовање за васпитача стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање 
за васпитача; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије.

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

УСЛОВИ: дипломирани правник мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама од најмање четири године; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом, да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије.

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

УСЛОВИ: школа за КВ раднике угоститељског смера, да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
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тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да 
доставе: оверену фотокопију дипломе, односно уверење 
да поседују одговарајуће образовање; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије. Уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, прибавља установа по службеној дужности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности - лекар-
ско уверење, изабрани кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду.

смЕдЕрЕво

ош „доситеј обРадовиЋ“
11329 Враново
Михаила Аврамовића 1
тел. 026/732-227

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да има одго-
варајуће образовање из члана 8 став 2 Закона, за настав-
ника основне школе, за педагога или психолога, дозво-
лу за рад-лиценцу, обуку и положен испит за директора 
школе, најмање пет година рада у школи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, као и да испуњава услове прописане чланом 
120 став 1 Закона за пријем у радни однос на послови-
ма наставника, педагога или психолога. Директор школе 
бира се на период од 4 године. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Рок за одлучивање по конкурсу је 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава на конкурс. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ да канди-
дат има држављанство Републике Србије, уверење да 
има физичку, психичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, потврду о радном стажу у школи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, фотокопију радне књижице, 
радну биографију.

основна школа 
„ХеРој Радмила шишковиЋ“
11420 Смедеревска Паланка
Змај Јовина 27
тел. 026/322-060

Ложач-домар
УСЛОВИ: одговарајући III степен стручне спреме. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених); ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности подноси се пре закључивања уговора о раду. 
Доказ 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 прибавља 
школа. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 026/322-060.

ош „бРанко РадичевиЋ“
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/4761-078

Наставник српског језика
са 67% радног времена

Наставник историје
са 40% радног времена, на одређено 
време до истека првог мандата 
директора, до 14.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће образовање (доказ се подно-
си уз пријаву на конкурс), да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(уверење се доставља пре закључења уговора о раду), 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (прибавља школа), 
да имају држављанство Републике Србије. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „бРана јевтиЋ“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Наставник-професор хемије
за 20% радног времена (8 часова 
недељно)

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене Законом о основној школи, 
Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, као и услове прописане 
чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има одговарајуће образовање, у скла-
ду са Законом о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има психич-
ку, 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; држављан-
ство Републике Србије. Послове наставника-професора 
хемије може да обавља само лице које испуњава усло-
ве за рад прописане чл. 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Наставник математике

Наставник математике
за 66% радног времена (26,4 часа 
недељно)

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене Законом о основној школи, 
Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, као и услове прописане 
чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има одговарајуће образовање, у скла-
ду са Законом о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има психич-
ку, 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; држављан-
ство Републике Србије. Послове наставника математике 
може да обавља само лице које испуњава услове за рад 
прописане чл. 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас поднети: краћу биографију 
и оригинале, преписе или фотокопије оверене од стра-
не надлежног органа, следећих докумената: уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извода из мати-
чне књиге рођених (на старом обрасцу, не старије од 6 
месеци или на новом, без обзира на датум издавања), 
дипломе о стеченом образовању, ако је кандидат поло-
жио стручни испит или испит за лиценцу - уверења о 
истом. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђи-
ван према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - прибавља школа. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака, а у поступку одлу-
чивања о избору наставника директор ће поступити у 
складу са чланом 130 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Пријаве на оглас, са доказима 
о испуњености услова за рад на наведеним пословима 
поднети школи, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

сомбор

ош „јожеФ атила“
25252 Богојево, Маршала Тита бб
тел. 025/875-614

Наставник математике
на мађарском језику, са 89% радног 
времена

Наставник физике
на мађарском језику, са 30% радног 
времена

Наставник музичке културе
на мађарском језику, са 25% радног 
времена

Наставник ликовне културе
на мађарском језику, са 25% радног 
времена

Наставник хемије
на мађарском језику, са 20% радног 
времена

Наставник техничког и 
информатичког образовања
на мађарском језику, са 40% радног 
времена

Наставник географије
на мађарском језику, са 35% радног 
времена

Наставник енглеског језика
за рад у одељењима на српском језику, са 
78% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, као и Законом о основама 
система образовања и васпитања; да кандидат има пси-
хичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима - доказ се доставља пре закључења уговора о раду; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доказ прибавља шко-
ла; уверење о држављанству РС; доказ о знању мађар-
ског језика стеченом на средњем, вишен или високом 
образовању на мађарском језику, односно да је кандидат 
положио испит из мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; извод из матичне књиге 
рођених. Лице које у целости задовољава тражене усло-
ве конкурса пре закључења уговора о раду биће упућено 
на проверу психофизичких способности при Националној 
служби за запошљавање. Уз пријаву приложити: диплому 
или оверење о поседовању одговарајуће врсте и степена 
стручне спреме; радну биографију; уверење о држављан-
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ству РС - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; доказ о познавању мађарског језика; уверење 
да против кандидата није подигнута оптужница или се 
води кривични поступак из надлежности суда. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана након објављивања. Сва доку-
ментација мора бити поднета у оригиналу или у овереним 
фотокопијама. Пријаве слати на адресу школе. Неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „бРанко РадичевиЋ“
2525 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/742-361

Наставник енглеског језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
члана 2 Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни преглед“, бр. 3/2010). Уз пријаву се подноси: 
оригинал или оверена фотокопија одговарајућа дипломе; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству. Пријаве се подносе на адресу школе.

гимназија 
„веЉко петРовиЋ“
25000 Сомбор
Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Наставник руског језика
за 28% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и ако има: 1) одгова-
рајуће образовање-високо образовање у складу са чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), односно 
степен и врсту стручне спреме у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/05, 1/07, 7/08, 8/11), тј. да 
има одговарајуће образовање предвиђено чл. 120 став 1 
тачка 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 2) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4) држављанство Републике Србије. Докази 
о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз прија-
ву за конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа. Уз прија-
ву на конкурс обавезно доставити: оверену фотокопију 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме и оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

основна школа 
„доситеј обРадовиЋ“
25000 Сомбор
Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник техничког и 
информатичког образовања у другом 
циклусу основног образовања и 
васпитања

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајући степен и врста школске спреме: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), у складу са Законом о високом 

образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10), почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; звање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96...3/10); образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; држављанство 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - одговарајуће уверење прибавља школа по 
службеној дужности; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидат 
уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе; доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студирања или након дипломирања, са најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); биографију-CV 
(уколико је лице са радним искуством - податке о радном 
искуству и пословима које је обављао). Уверење да кан-
дидат није осуђиван прибавља школа по службеној дуж-
ности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, 
пре потписивања уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

сРедња школа  
„свети сава“
25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/25-699, 432-810

Наставник енглеског језика
за 20% радног времена

Наставник математике
за 80% радног времена

Наставник основа анатомије и 
физиологије
за 20% радног времена

Наставник хигијене
за 30% радног времена

Наставник основа дерматологије
за 25% радног времена

Наставник прве помоћи
за 36% радног времена
3 извршиоца

Наставник групе стручних предмета 
за подручје рада хемија, неметали и 
графичарство
за 80% радног времена

Наставник физичког васпитања
за 80% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене раднице

Наставник практичне наставе 
са технологијом рада за женске 
фризуре
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада за мушке фризуре
за 40% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: За наставнике: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања - високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академс-
ке 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 на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису које 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручних школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 5/91...8/2011).

Мајстор на одржавању шиваћих 
машина и опреме

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, ВКВ радник.

ОСТАЛО: уверење о држављанству Републике Србије; 
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 установа; уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- доставља се пре закључења уговора о раду; проверу 
психофизичких способности кандидата врши надлежна 
служба за запошљавање на захтев школе. Уз пријаву на 
конкурс 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 - не 
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

срЕмсКа митровица

установа за пРедшколско 
васпитање и обРазовање 
„полетаРац“
22400 Рума
Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струков-
не студије или основне академске студије) у трајању од 
три године или на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) - васпитач.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - I 
степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Поред горенаведених услова, кандидат треба да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, да 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. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оригинал или оверена фотокопија са 
холограмом); оригинал или оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању. Доказ који се односи на психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
подноси се приликом пријема у радни однос, а доказ који 
се односи на неосуђиваност кандидата прибавља уста-
нова. На пријави за конкурс обавезно назначити на које 
радно место кандидат конкурише. Пријаве се подносе на 
адресу установе.
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ош „иво лола РибаР“
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863, 431-345

Наставник математике
2 извршиоца - један извршилац са пуним 
радним временом и један извршилац са 
90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): да има одгова-
рајуће образовање у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, стечени назив: 
професор математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар-информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани математичар за мате-
матику економије, професор информатике-математике, 
дипломирани математичар-астроном, дипломирани матема-
тичар-примењена математика, дипломирани информатичар; 
да има држављанство Републике Србије; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати уз пријаву тре-
ба да приложе: уверење о држављанству Републике Србије, 
које не може бити старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија), оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, копију 
личне карте. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду, односно доношења 
одлуке о избору кандидата и не сме бити старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности за рад са ученицима 
вршиће надлежна служба за запошљавање у Сремској Мит-
ровици. Доказ о неосуђиваности прибавиће школа службено. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе.

поништење огласа 
основна школа 
„јован јовановиЋ змај“
(Школа за основно образовање
и васпитање ученика
са сметњама у развоју)
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-713

Оглас објављен 17.10.2012. године у публикацији“ 
Послови“, поништава се за радно место: наставник 
енглеског језика у првом циклусу основног обра-
зовања, са 20% норме часова.

основна школа 
„јован јовановиЋ змај“
(Школа за основно образовање
и васпитање ученика
са сметњама у развоју)
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-713

Наставник енглеског језика
са 20% норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, у скла-
ду са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно степен и врсту стручне спреме у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у школама; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држа-
вљанство РС; да има лиценцу за рад. Уз пријаву доставити: 
доказ да кандидат има одговарајуће образовање, у складу 
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно степен и врсту стручне спреме у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у школама; уверење о 
држављанству РС; лиценцу за рад. Кандидати подносе 
доказ да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима пре закључења уговора 
о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Уз пријаву обавезно доставити оверене фотокопије траже-
них докумената. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

теХничка школа
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-641

Професор ликовне културе
на одређено време до повратка радника 
са неплаћеног одсуства, са 25% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор ликовне 
уметности; дипломирани сликар-професор ликовне кул-
туре; академски сликар-ликовни педагог; дипломирани 
вајар-професор ликовне културе; академски вајар-ликов-
ни педагог; дипломирани графички инжењер-професор 
ликовне културе; академски графичар-ликовни педагог; 
дипломирани графичар-професор ликовне културе; дип-
ломирани уметник фотографије-професор ликовне култу-
ре; дипломирани уметник нових ликовних медија-профе-
сор ликовне културе; дипломирани графичар визуелних 
комуникација-професор ликовне културе; професор или 
дипломирани историчар уметности; дипломирани сли-
кар; дипломирани вајар; дипломирани графичар; дип-
ломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта 
унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног 
сликарства; лице са завршеним факултетом примење-
них уметности; лице са завршеним факултетом ликов-
них уметности. Уз пријаву кандидат подноси: уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о некажњавању; оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Све 
пријаве са приложеном документацијом предати у секре-
таријат школе, у времену од 09,00 до 12,00 часова или 
послати поштом на адресу школе.

сУботиц а

ош „сечењи иштван“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Професор разредне наставе
за рад у комбинованом одељењу, на 
одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Професор разредне наставе

Психолог
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Професор српског језика
за рад у нижим одељењима, на 
мађарском наставном језику

Професор српског језика
за рад у вишим одељењима, на 
мађарском наставном језику, са 27% 
норме

Професор српског језика
за рад у вишим одељењима, са 27% 
норме

Професор немачког језика
са 44% норме

Професор математике
2 извршиоца

Професор математике
са 22% норме

Професор математике
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику
2 извршиоца

Професор математике
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, са 66% норме

Професор енглеског језика
за рад у вишим одељењима, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Професор енглеског језика
за рад у нижим одељењима, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства
2 извршиоца

Професор енглеског језика
за рад у нижим одељењима, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, са 20% норме

УСЛОВИ: Поред одговарајућег образовања прописаног 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 3/2010), у радни однос у установи 
може да буде примљено лице под условима прописаним 
законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 4) 
да има држављанство Републике Србије. Када се образов-
но-васпитни рад остварује на језику националне мањи-
не, осим услова из става 1 овог члана, лице мора да има 
и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-
васпитни рад. Услови из ст. 1 и 2 доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 
члана 120 Закона о основама система обраовања и вас-
питања подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 
тачка 3 овог члана прибавља установа. Запосленом прес-
таје 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 подвргне лекарском прегледу у надлежној здрав-
ственој установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве достави-
ти на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 024/525-799.

ош „боса милиЋевиЋ“
24223 Нови Жедник, Теслина 1
тел. 024/785-026

Професор математике
са 89% радног времена

Професор немачког језика
са 44% радног времена

УСЛОВ: високо образовање (VII степен), по Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010). Прове-
ру психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака, члан 130 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) - након конкурса. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, при-
бавља школа. Уверење да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарски преглед) доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
диплому о завршеном високом образовању (оверен пре-
пис/фотокопија), извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци). Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве на 
конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Рок почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

наука и образовање
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ош „соња маРинковиЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78
тел. 024/553-175

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: високо образовање: професор физичког васпи-
тања, професор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпитања-дип-
ломирани тренер са назнаком спортске гране;професор 
физичког васпитања-дипломирани организатор спортске 
рекреације, професор физичког васпитања-дипломирани 
кинезитерапеут.

Наставник математике
УСЛОВИ: високо образовање: професор математике, дип-
ломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани мате-
матичар-информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар-примење-
на математика, дипломирани информатичар.

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, а најдуже 
до 31.03.2013. године, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: високо образовање: професор биологије, дипло-
мирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физи-
олог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог, 
смер заштите животне средине, дипломирани биолог-еко-
лог, дипломирани професор биологије и хемије.

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, а најдуже 
до 01.05.2013. године, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: високо образовање: професор биологије, дипло-
мирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физи-
олог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог, 
смер заштите животне средине, дипломирани биолог-еко-
лог, дипломирани професор биологије и хемије.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, а најдуже до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: високо, више образовање: професор разредне 
наставе; наставник разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 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 прено-
са бодова, да 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 образовања 
и васпитања и да има држављанство Републике Србије. 
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 сис-
темом преноса бодова, који подносе лица из члана 8 став 
2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, кандидат под-
носи пре закључења уговора о раду. Проверу психофизич-
ких способности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака. 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.

економска сРедња 
школа  
„боса милиЋевиЋ“
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Наставник српског језика и 
књижевности

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 југословенске књижев-
ности са страним језиком; 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 јуж-
нословенским језицима; професор југословенске књижев-
ности и српског језика. 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. Поред наведених, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: психофизичка способност 
за рад са децом и ученицима (проверу организује школа, 
а врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака, у складу са чл. 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 утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз 
пропратно писмо, кандидат треба да приложи: диплому 
о стеченој стручној спреми и доказ о оствареним бодови-
ма из ППМ дисциплина и праксе (оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија, без обзира на датум изда-
вања исправе), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), биографију. Кандидат не треба да 
приложи: лекарско уверење и доказ о неосуђиваности. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Документација се заједно са 
одлуком о избору враћа кандидатима. Уколико 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.

ош „10. октобаР“
24000 Суботица
Бозе Шарчевића 21
тел. 024/548-425

Професор немачког језика
са 44% радног времена

Професор немачког језика
на мађарском наставном језику, са 44% 
радног времена

Професор музичке културе
са 25% радног времена

Професор музичке културе
на мађарском наставном језику, са 25% 
радног времена

Професор физике
на мађарском наставном језику, са 30% 
радног времена

Професор физичког васпитања
на мађарском наставном језику, са 20% 
радног времена

Професор географије
на мађарском наставном језику, са 70% 
радног времена

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршено високо 
образовање; проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака - 
члан 130 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 52/2011); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима доказује се пре закључења уговора о раду; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља шко-
ла); држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: диплому о завршеном 
високом образовању - према Правилнику о врсти стручне 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 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 (не старије од 
6 месеци); доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „чаки лајош“
24300 Бачка Топола
Светосавска 9
тел. 024/715-443

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, 
са 50% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; да има психич-
ку, физичку и здравствену 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 система образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије; да поседује знање мађарског 
језика.

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, са 
33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; да има психич-
ку, физичку и здравствену 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 система образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије.

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, 
са 67% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; да има психич-
ку, физичку и здравствену 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 система образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије; да поседује знање мађарског 
језика.

наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење или диплому о стеченом образовању, доказ о знању 
мађарског језика (само за кандидате за рад на мађарском 
наставном језику), све у оригиналу или у овереној фото-
копији. Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима извршиће Национална служба за запошља-
вање. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће приба-
вити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кан-
дидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

поништење дела 
конкуРса 
музичка школа суботица
24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Конкурс објављен 10.10.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
за наставу ТО предмета и корепетиције на џез одсе-
ку у средњој музичкој школи, за рад на српском и 
мађарском наставном језику, са 85% радног време-
на. Остали делови конкурса су непромењени.

пРедшколска установа 
„петаР пан“
Мали Иђош
24322 Ловћенац, 13. јули 8
тел. 024/735-061

Васпитач
на одређено време, најдуже до 
завршетка школске 2012/2013. године, 
за рад у одељењима на мађарском језику
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, васпитач; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да поседује знање 
мађарског језика. Уз пријаву кандидати треба да доставе: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ 
о знању мађарског језика (само за за рад у одељењима на 
мађарском наставном језику), све у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће 
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног 
кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

висока теХничка школа 
стРуковниХ студија 
суботица
24000 Суботица
Марка Орешковића 16
тел. 024/655-201

Објављује конкурс за заснивање радног односа на 
одређено време за школску 2012/2013. годину, за 
извођење двојезичне наставе на српском и мађар-
ском наставном језику:

Професор струковних студија за ужу 
научну област Развојно машинство
са 30% радног времена

Професор струковних студија за ужу 
научну област Економија
са 30% радног времена

Стручни сарадник за ужу научну 
област Развојно машинство
са 30% радног времена

Стручни сарадник за ужу научну 
област Страни језици - енглески језик
са 30% радног времена

Стручни сарадник за ужу научну 
област Машинска енергетика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове утврђене Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Правилником о 
условима, начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника и Статутом Висо-
ке техничке школе струковних студија у Суботици и усло-
ве за извођење двојезичне наставе (српски и мађарски 
језик). Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету, као и о академ-
ском звању доктора, списак радова, као и саме радове 
(на захтев Комисије), доказ о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених и доказ да нису осуђивани (при-
бавља се у МУП-у). Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити Секретаријату школе, на адре-
су: Висока техничка школа струковних студија, Марка 
Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

пРедшколска установа 
„наша Радост“
24000 Суботица, Антона Ашкерца 3
тел. 024/646-417

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

УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом 
о раду, кандидат мора испуњавати и следеће посебне 
услове: да има одговарајуће образовање: одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струков-
не студије или основне академске студије) у трајању од 
три године или на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) - васпи-
тач; да има психичку, физичку и здравствену способност; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; једна година радног искуства у струци. Уз 
пријаву на конкурс потребно је да кандидат приложи и 
доказе о испуњавању наведених посебних услова (фото-
копија дипломе о завршеној школи, доказ о радном ста-
жу, уверење о држављанству). Уверење да кандидат није 
осуђиван и да се против њега не води кривични посту-
пак прибавља установа. Кандидат треба да поднесе рад-
но-професионалну биографију. У поступку одлучивања о 
избору васпитача, директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофизичких спо-
собности, у року од осам дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резултата провере, 
директор прибавља мишљење органа управљања. Дирек-
тор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана 
од дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве 
са доказима о испуњености услова подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се шаљу на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за избор и пријем у радни однос васпитача на 
одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета“. Неблагов-
ремено послате и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Васпитач
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета - рад 
са децом припадницима националних 
мањина, на мађарском језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом 
о раду, кандидат мора испуњавати и следеће посебне 
услове: да има одговарајуће образовање: одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струков-
не студије или основне академске студије) у трајању од 
три године или на студијама другог степена (дипломске 

академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) - васпи-
тач, ако је стекао одговарајуће образовање на језику на 
коме се остварује васпитно-образовни рад или је положио 
испит из тог језика са методиком на одговарајућој висо-
кошколској установи-васпитач; да има психичку, физичку 
и здравствену способност; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије; једна година 
радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс потребно 
је да кандидат приложи и доказе о испуњавању наведе-
них посебних услова (фотокопија дипломе о завршеном 
факултету, доказ о радном стажу, уверење о држављан-
ству). Уверење да кандидат није осуђиван и да се про-
тив њега не води кривични поступак прибавља установа. 
Кандидат треба да поднесе радно-професионалну биогра-
фију. У поступку одлучивања о избору васпитача, дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности, у року од осам дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака. У року од осам дана од дана добијања 
резултата провере, директор прибавља мишљење органа 
управљања. Директор доноси одлуку о избору кандидата 
у року од осам дана од дана добијања мишљења органа 
управљања. Пријаве са доказима о испуњености услова 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве се шаљу на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за избор и пријем у радни 
однос васпитача на одређено време до повратка запосле-
не са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета - рад са децом припадницима националних мањи-
на“. Неблаговремено послате и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

Медицинска сестра-васпитач
УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом 
о раду, кандидат мора испуњавати и следеће посебне 
услове: одговарајуће образовање: средње образовање-
медицинска сестра-васпитач; да има психичку, физичку 
и здравствену способност; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; једна година рад-
ног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс потребно је 
да кандидат приложи и доказе о испуњавању наведених 
посебних услова (фотокопија дипломе о завршеној школи, 
доказ о радном стажу, уверење о држављанству). Уверење 
да кандидат није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак прибавља установа. Кандидат треба 
да поднесе радно-професионалну биографију. У поступку 
одлучивања о избору медицинске сестре-васпитача, дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности, у року од осам дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана добијања 
резултата провере, директор прибавља мишљење органа 
управљања. Директор доноси одлуку о избору кандидата 
у року од осам дана од дана добијања мишљења органа 
управљања. Пријаве са доказима о испуњености услова 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве се шаљу на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Конкурс за избор и пријем у радни однос 
медицинске сестре - васпитача“. Неблаговремено послате 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Спремачица-сервирка
4 извршиоца

Спремачица-сервирка
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: 
основна школа; да има психичку, физичку и здравствену 
способност; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс потребно је 
да кандидат приложи и доказе о испуњавању наведених 
посебних услова (фотокопија дипломе о завршеној шко-
ли, уверење о држављанству). Уверење да кандидат није 
осуђиван и да се против њега не води кривични посту-
пак прибавља установа. Кандидат треба да поднесе рад-
но-професионалну биографију. Пријаве са доказима о 
испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се шаљу 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор 
и пријем у радни однос спремачице-сервирке“. Неблагов-
ремено послате и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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шабац

економско-тРговинска 
школа
15000 Шабац, Масарикова 29
тел. 015/350-274, 350-278, 369-690
е-mail: etss@eunet.rs

Професор рачунарства и 
информатике
на одређено време до 31.08.2013. 
године, са 50% радног времена, замена 
помоћника директора

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

Професор српског језика и 
књижевности
на одређено време до 31.08.2013. 
године, са 35% радног времена, замена 
помоћника директора

Професор ликовне културе
са 40% радног времена

Професор економске групе предмета
са 35% радног времена, на одређено 
време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане Законом о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011), Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручној школи. Пријаву и доказе 
о испуњености услова доставити у року од осам дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

пу „слава ковиЋ“
15350 Богатић
Јанка Веселиновића 3

Кувар-припремач хране
на одређено време до повратка раднице 
са трудничког боловања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар. Уз пријаву 
доставити: уверење да лице није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Пријаве слати на горенаведену адресу или дос-
тавити лично.

ош „војвода степа“
15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник српског језика
на одређено време до повратка радника 
са боловања

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са боловања 
и породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за рад у ИО Бела Река

УСЛОВИ: Општи услови за сва радна места: 1. држављан-
ство Републике Србије; 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Посебни услови: да кандидат 
поседује врсту и степен стручне спреме у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-

ком о врсти и степену стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Испуњеност услова из 
тачке 2 доказује се на основу лекарског уверења приликом 
заснивања радног односа. Податке о испуњености услова 
из тачке 3 школа ће прибавити од надлежног органа (МУП 
Србије - ОУП Шабац). Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса слати на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „мика митРовиЋ“
15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел. 015/7786-145

Наставник математике
са 45% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, тј. до 31.08.2013. године

Наставник српског језика
са 44% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, тј. до 31.08.2013. године

Наставник француског језика
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са 
неплаћеног одсуства, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године, тј. до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 
20/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/08, 6/08, 8/08, 9/09, 3/10); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ прибавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ приба-
вља школа), држављанство Републике Србије. Кандидати 
уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Кан-
дидате који уђу у ужи избор школа упућује на проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, тј. до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: да кандидати имају средње образовање; завр-
шену уводну обуку за педагошког асистента; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ прибавља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља школа); држа-
вљанство Републике Србије. Кандидати треба да доставе 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; сертификат о завршеној уводној обуци 
за педагошког асистента издат од стране Министарства 
просвете и науке (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија). Кандидате 
који уђу у ужи избор школа упућује на проверу психо-
физичких способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени.

Радник за одржавање чистоће

УСЛОВИ: основно образовање; да кандидати имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказ прибавља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа), држављанство 
Републике Србије. Кандидати треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију сведочанства о стеченом 

образовању; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или фотокопија, не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УжицЕ

ош „ЂуРа јакшиЋ“
31206 Равни
тел. 031/3809-646

Васпитач

Васпитач
за рад у ИО Дрежник

Библиотекар
са 47% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

испРавка конкуРса 
гимназија „свети сава“
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Конкурс објављен 17.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, мења се за радно место: настав-
ник географије, са 80% радног времена, и треба 
да гласи: наставник географије, са 90% радног 
времена. Остали делови конкурса остају непро-
мењени.

уметничка школа
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/518-982

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове прописане 
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да има одговарајуће високо 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника ове врсте школе и 
подручја рада (култура, уметност и јавно информисање), 
за педагога и психолога; да има дозволу за рад (лицен-
цу, односно положен стручни испит); најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, 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; држа-
вљанство РС. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
поднесе следећу документацију: биографске податке са 
кретањем у служби, са широм радном биографијом и 
евентуалним прилозима којима доказује своје стручне, 
организационе, педагошке и друге способности; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању; оверен препис или оверену фотокопију 
лиценце за наставника, педагога или психолога (уверење 
о положеном стручном испиту); потврду да има најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег (високог) образо-
вања; уверење о држављанству РС; друга документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. 
Доказ о испуњености услова који се односи на психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (уверење о здравственом стању), доставља кан-
дидат који је одлуком школског одбора изабран за дирек-
тора школе, у року од 5 дана од дана доношења одлуке. 
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа, пре 
доношења одлуке о избору. Кандидат изабран за дирек-
тора школе дужан је да у року и под условима прописаним 
Законом о основама система образовања и васпитања 
или другим актима које пропише Министарство просве-
те, положи испит за директора школе. Рок за подноше-
ње пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова доставити на адресу школе или лич-
но, радним даном, у времену од 08,00 до 14,00 часова; 
број телефона за информације: 031/518-982. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Учесници 
конкурса биће обавештени о разултатима у року од 8 дана 
од дана доношења одлуке о избору.
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ош „алекса дејовиЋ“
31205 Севојно, Хероја Дејовића 121
тел. 031/531-950

Наставник немачког језика
са 22% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

Наставник биологије
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

Наставник биологије
са 50% радног времена, за рад у ИО 
Крвавци, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

Наставник српског језика
са 72% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Пријаве са 
доказима о одговарајућем образовању и држављанству 
РС подносе се на адресу школе.

поништење дела 
конкуРса 
ош „ЂуРа јакшиЋ“
31206 Равни
тел. 031/3809-646

Конкурс објављен 17.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радна места: вас-
питач, за рад у ИО Дрежник, на одређено време, 
а најдуже до краја школске 2012/2013. године, и 
васпитач, на одређено време, а најдуже до краја 
школске 2012/2013. године. Остали део конкурса 
је непромењен.

учитеЉски Факултет
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Рачунарски оператер
УСЛОВИ: стечено високо образовање (основне академс-
ке студије) у области електронике и рачунарства; радно 
искуство од 1 године; познавање енглеског језика. Кан-
дидати поред општих доказа (диплома о завршеним сту-
дијама, извод из матичне књиге рођених, пријава, доказ 
о познавању страног језика), подносе и уверење о држа-
вљанству и доказ о неосуђиваности. Пријаве са потпуном 
документацијом слати на адресу Факултета. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

угоститеЉско 
туРистичка школа
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-184

Педагог
на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани педа-
гог. Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у 
радни однос из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09); да 
поседују одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-

ника 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 и 11/08). Уз пријаву на конкурс потребно 
је приложити доказ о одговарајућем образовању и уве-
рење о држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ош „стеван чоловиЋ“
31230 Ариље, Браће Михајловић 8
тел. 031/891-953

Секретар
на одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, са положеним 
стручним испитом за секретара.

Помоћни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове пропи-
сане чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе 
доказ о стручној спреми и држављанству. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „емилија остојиЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша
тел. 031/3816-538

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа (прописано Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова и радних задатака у ОШ „Еми-
лија Остојић“ у Пожеги); да кандидат испуњава посебне 
услове прописане одредбама Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је дужан приложити и одговарајућу документацију, 
којом доказује испуњеност услова предвиђених Законом, 
Правилником и овим конкурсом: сведочанство о заврше-
ној основној школи; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Документација се доставља у 
овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. 
Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службе-
ној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доноше-
њу одлуке о избору, а пре закључивања уговора о раду. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуње-
ности свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати.

ваљЕво

ош „андРа савчиЋ“
14000 Ваљево, Јована Дучића 5
тел. 014/221-296

Наставник математике

УСЛОВИ: професор математике или дипломирани мате-
матичар или дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене или дипломирани математичар за 
рачуноводство и информатику или дипломирани матема-
тичар-информатичар или професор математике и рачу-
нарства или дипломирани математичар за математику 
економије или професор информатике-математике или 
дипломирани математичар-астроном или дипломирани 
математичар-примењена математика или дипломирани 
информатичар.

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор физике или дипломирани физичар 
или професор физике и хемије или дипломирани педагог 
за физику и хемију или професор физике и основе техни-
ке или професор физике и математике или дипломирани 
астрофизичар или дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику или професор физике и хемије за 
основну школу или професор физике и основа технике за 
основну школу или дипломирани физичар за примењену 
физику или професор физике за средњу школу или дип-
ломирани физичар-истраживач или дипломирани профе-

сор физике и хемије за основну школу или дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу или 
дипломирани физичар за општу физику или дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну физику или 
дипломирани педагог за физику и општетехничко обра-
зовање или дипломирани астроном, смер астрофизика.

Наставник информатике и 
рачунарства
са 50% радног времена

Наставник информатике и 
рачунарства
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних програма у основној школи: 
професор информатике у образовању или информати-
ке и техничког образовања или дипломирани инжењер 
информатике или дипломирани инжењер пословне 
информатике или дипломирани инжењер електротехнике 
за рачунарску технику и информатику или дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику или дипломи-
рани инжењер организације рада, смер кибернетски или 
дипломирани инжењер организације за информационе 
системе или дипломирани инжењер за информационе 
системе или дипломирани инжењер организационих 
наука-одсек за информационе системе или дипломирани 
економиста за економику, статистику и информатику или 
дипломирани математичар или професор математике или 
професор физике или дипломирани инжењер електротех-
нике, смер рачунарске технике и информатике или дипло-
мирани инжењер електротехнике или професор технике 
и информатике или професор техничког образовања или 
професор електротехнике или професор машинства или 
дипломирани инжењер менаџмента за информационо-
управљачке и комуникационе системе или лица која су 
на основним студијама имала најмање четири семестра 
информатичких предмета.

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу
са 10% радног времена, за рад на 
Дивчибарама

УСЛОВИ: 1. професор енглеског језика или 2. професор 
разредне наставе или 3. дипломирани филолог или 4. 
дипломирани школски педагог или школски психолог или 
5. дипломирани педагог или психолог или 6. наставник 
енглеског језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о основ-
ној школи или 7. наставник енглеског језика са положеним 
стручним испитом по прописима из области образовања 
или лиценцом за наставника или 8. наставник разредне 
наставе или 9. лице које испуњава услове за наставника 
предметне наставе у основној школи, а које је на основ-
ним студијама положило испите из педагошке психоло-
гије или педагогије и психологије као и методике наставе 
или 10. професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу или 11. професор разредне наставе који 
је на основним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ-Европски систем преноса бодо-
ва) и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 
Заједничког европског оквира или 12. дипломирани биб-
лиотекар-информатичар. Лица из тач. 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 12 
треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 што 
доказују уверењем о положеном испиту на некој од фило-
лошких катедри универзитета у Србији или међународно 
признатом исправом за ниво знања који је виши од Б2, а 
чију ваљаност утврђује Министарство просвете.

Стручни сарадник психолог
са 45% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: професор психологије или дипломирани психо-
лог, смер школске психологије или дипломирани школски 
психолог-педагог или дипломирани школско-клинички 
психолог или дипломирани психолог.

Професор српског језика
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности или 
професор српског језика и књижевности са општом линг-
вистиком или професор српске књижевности и језика 
или професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу или дипломирани филолог српског језика 
са југословенским језицима или диоломирани филолог 
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српске књижевности са јужнословенским књижевностима 
или професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик или професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике или профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и општу књижевност или дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик или дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност.

ОСТАЛО: одговарајућа стручна спрема у складу са чла-
ном 8 став 2 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања за пријем наставника у радни однос („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). У поступку одлучи-
вања о избору наставника, директор установе прибавља 
мишљење органа управљања након извршене претходне 
провере психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима. Проверу психофизичких способно-
сти врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: диплому о стеченом обра-
зовању (оригинал или оверена копија); уверење о држа-
вљанству РС (оригинал или оверена фотокопија) и извод 
из матичне књиге рођених.

Педагошки асистент
за рад у Ваљеву и у Горњој Грабовици, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање; савладан 
програм обуке за педагошког асистента; познавање ром-
ског језика; 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; држављанство Републике Србије. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: диплому о стеченом обра-
зовању-оригинал или оверену копију; сертификат издат 
од стране Министарства просвете и науке о завршеној 
уводној обуци за педагошког асистента; доказ о позна-
вању ромског језика; уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверена фотокопија) и извод из матичне књиге 
рођених.

поЉопРивРедна школа 
са домом ученика 
„ваЉево“
14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/221-557, 223-122, 225-740

Професор ликовне културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из поља уметности, 
професор ликовне уметности.

Професор групе предмета 
пољопривредна техника
на одређено време за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен пољопри-
вредни факултет или машински факултет, дипломирани 
инжењер пољопривреде за механизацију пољопривре-
де са савладаним планом и програмом вожње моторног 
возила у подручју рада саобраћаја или дипломирани 
машински инжењер, група пољопривредно машинство са 
савладаним планом и програмом вожње моторног возила 
у подручју рада саобраћаја.

Професор хемије
са 50% радног времена, на одређено 
време за школску 2012/2013. годину

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

Васпитач у Дому ученика
на одређено време до окончања 
дисциплинског поступка

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, наставног смера 
следећих факултета: филолошког, филозофског, при-
родно-математичког, педагошко-техничког, факултета за 
физичко васпитање, факултета политичких наука, факул-
тета музичке уметности, факултета ликовне уметности, 
факултета примењених уметности.

Руковалац-механичар 
пољопривредне технике
на одређено време за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме или IV степен 
стручне спреме, пољопривредног смера.

Помоћни радник на школској 
економији
на одређено време за школску 
2012/2013. године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа.

Помоћник кувара у Дому ученика
на одређено време до окончања 
дисциплинског поступка

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, кувар.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе доказе у складу 
са чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања: извод из матичне књиге рођених; оверен пре-
пис дипломе о завршеном образовању; уверење о држа-
вљанству; уверење којим се доказује да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање шест месеци или да није правоснажном пресу-
дом осуђен за кривично дело против достојанства лично-
сти и морала. Лекарско уверење се доставља по пријему 
у радни однос.

основна школа 
„владика николај 
велимиРовиЋ“
14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, односно до 31.08.2013. године

Наставник биологије
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог 
са неплаћеног одсуства, односно до 
12.03.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи.

Спремачица
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, односно до 
31.08.2013. године

Спремачица
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове предвиђене Законом о основама 
система образовања и васпитања (одговарајуће образо-
вање; да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Ребулике Србије), Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места школе. Кандидати уз пријаву на 
оглас са биографским подацима прилажу: оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држа-
вљанству и извод из матичне књиге рођених. Документа 
са прилажу у оригиналу или у овереној копији.

ош „сава кеРковиЋ“
14240 Љиг, Светог Саве 22/а
тел. 014/3445-172, 3445-238

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор матема-
тике.

Психолог
на одређено време до повратка одсутног 
радника са боловања, тј. до 15.02.2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани пси-
холог.

Наставник физике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике.

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Јајчић, на 
одређено време до 31.08.2013. године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Ба, на 
одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разред-
не наставе.

Наставник информатике
са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника са 
боловања, тј. до 09.06.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор инфор-
матике.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 
2/09, 4/09, 9/09, 3/10); 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије. Доказ из тачке 2 доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ 
из тачке 3 прибавља школа од надлежног органа. Уз 
пријаву кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију, доказ о врсти и степену стручне спреме (оверена 
фотокопија дипломе), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци) и извод из матичне 
књиге рођених. Пријаве се подносе у секретаријату школе 
или на горенаведену адресу.

основна школа 
„здРавко јовановиЋ“
14206 Поћута
тел. 014/273-107, 272-207

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

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар, сходно Пра-
вилнику о систематизацији послова.

Помоћни радник
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са боловања

Помоћни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, сходно Правилнику о 
систематизацији послова.

наука и образовање
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сРедња школа 
„ХиЉаду тРиста каплаРа“
14240 Љиг, Војводе Мишића 26
тел. 014/3445-173

Професор физике
са 86% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Професор српског језика и 
књижевности
са 38% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања

Професор српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

Професор математике
са 30% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

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

Професор ликовне културе
са 56% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Професор биологије
са 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
треба да има одговарајуће високо образовање, предвиђе-
но Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у средњој школи; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; држављан-
ство Републике Србије; доказ да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање шест месеци.

гимназија 
„бРанислав петРонијевиЋ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник српског језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно члану 8 
Закона о основама система образовања и васпитања, као 
и остали услови прописани Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 5/90, 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). 
Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију дипломе 
о стеченом високом образовању и уверење да има држа-
вљанство Републике Србије.

пРва основна школа
14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/225-066

Наставник српског језика

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, група за српски 
језик и књижевност.

Наставник хемије и домаћинства

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, 
одсек за хемију.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: завршен учитељски факултет.

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу у Златарићу

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: завршен природно-математички или физички 
факултет.

Наставник ликовне културе за 
изборни предмет: Цртање, сликање 
и вајање
са 20% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: завршена ликовна академија.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати услове предвиђене 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу доказе (у 
оригиналу или оверене фотокопије): диплому или уверење 
о стручној спреми и уверење о држављанству.

испРавка дела огласа 
ош „бРаЋа недиЋ“
14253 Осечина
тел. 014/451-101

Оглас објављен 24.10.2012. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радно место: професор 
разредне наставе, за рад у Горњем Црниљеву, на 
одређено време до 31.08.2013. године, и умес-
то наведеног треба да стоји: професор разредне 
наставе, на одређено време до 31.08.2013. године. 
У осталом делу оглас је непромењен.

ош „дРагоЉуб илиЋ“
14203 Драчић
тел. 014/276-104

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања

Професор разредне наставе у 
продуженом боравку
на одређено време до 31.08.2013. године

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

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да при-
ложе доказ о поседовању држављанства РС и оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

врањЕ

висока школа 
пРимењениХ 
стРуковниХ студија
17500 Врање
Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Наставник у звању професора за 
ужу научну област Производне 
технологије у машинском 
инжењерству

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машински факултет, 
доктор техничких наука, 5 година радног искуства.

Наставник у звању предавача за ужу 
научну област Рачунарска техника и 
информатика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машински факул-
тет, магистар из одговарајуће уже научне области за коју 
се бира, радно искуство 5 година у настави.

Наставник у звању предавача или 
професора за ужу научну област 
Хемија животне средине

УСЛОВИ: VII/2 или VIII степен стручне спреме, хемијски 
факултет, магистар или доктор из одговарајуће уже науч-
не области за коју се бира, радно искуство 5 година у 
настави.

Наставник у звању предавача за ужу 
научну област Систем квалитета

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, шумарски факул-
тет, специјалиста из одговарајуће уже научне области за 
коју се бира, радно искуство 5 година.

Наставник у звању предавача за ужу 
научну област Примарна прерада 
дрвета

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, шумарски факул-
тет, магистар из одговарајуће уже научне области за коју 
се бира, радно искуство 5 година у настави.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у звање про-
писани су чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању, 
Статутом школе и Правилником о избору наставника и 
сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, 
списак научних и стручних радова, сами радови, оверене 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству), подносе се 
на адресу: Висока школа примењених струковних студија, 
17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

Хемијско-теХнолошка 
школа
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/415-630

Наставник цртања и сликања
за 50% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања и одсуства ради 
неге детета

Наставник математике

Наставник стручних предмета из 
хемије и графичарства
за 20% радног времена

Наставник стручних предмета из 
обраде дрвета
за 25% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, односно до 31.08.2013. године

наука и образовање
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Наставник филозофије
за 25% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, односно до 31.08.2013. године

Наставник теорије дизајна
за 50% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, односно до 31.08.2013. године

Наставник технолошке групе 
предмета
за 55% радног времена

Наставник стручних предмета из 
обраде дрвета
за 40% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, односно до 31.08.2013. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама. Кандидат треба да испуњава услове прописане 
у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву са кратком биографијом приложити: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе, лекарско уверење 
о здравственој способности за рад са ученицима, 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, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
која није старија од 6 месеци, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „свети сава“
17510 Владичин Хан
Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Наставник енглеског језика
за 10% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник грађанског васпитања
за 15% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

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

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: испуњеност услова за пријем у радни однос у 
установи за образовање и васпитање (члан 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања): одгова-
рајуће образовање из чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11) - подноси кандидат уз пријаву на конкурс; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима - кандидат подноси приликом 
пријема у радни однос, а пре закључења уговора о раду; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доказ о испуњености 
овог услова прибавља школа; да има држављанство РС - 
кандидат подноси уз пријаву на конкурс, у оригиналу, не 
старије од 6 месеци; одговарајуће образовање из чл. 8 
став 2 и 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Уз пријаву канди-
дат треба да достави: диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању из чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, оверен препис дипломе или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству, 
оригинал, не старије од 6 месеци), биографију, извод из 
матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода 
- не старија од 6 месеци. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: биографију и у прилогу све доказе о 
испуњености услова за избор чије се прилагање захтева 
конкурсом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене или непотпуне прија-

ве неће се разматрати. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредно предата школи пре исте-
ка рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. Пријаву 
са потребном документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“.

ош „светозаР маРковиЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник српског језика
на одређено време до 30.06.2013. године, 
ради замене раднице на породиљском 
одсуству

Наставник српског језика
за 38,89% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник математике
за 88,89% радног времена

Наставник информатике и 
рачунарства
за 15% радног времена

Наставник музичке културе
за 10% радног времена

Наставник ликовне културе
за 10% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са функције

Наставник историје
за 20% радног времена

УСЛОВИ: општи услови прописани законом и услови 
одређени чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1. одговарајуће образовање - утврђено чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима, 3. 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. 
држављанство Републике Србије. Доказе о испуњености 
услова из тач. 1 и 4 прилаже кандидат уз пријаву на кон-
курс (оригинал или оверена копија), а доказ из тачке 2 
пре закључења уговора о раду, уверење из тачке 3 приба-
вља школа (уколико га кандидат није поднео уз пријаву, а 
које није старије од 3 месеца). Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са доказима о испуњености услова огласа сла-
ти на адресу школе. Неблаговремено поднете пријаве и 
пријаве са непотпуном документацијом неће се узимати 
у обзир. Ближе информације о огласу могу се добити на 
бројеве тел. 017/404-220, 411-623.

теХничка школа 
владичин Хан
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/474-095

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка радника 
са функције директора школе

Наставник рачунарства и 
информатике
за 40% радног времена

Возач моторних возила-инструктор
за 35,37% радног времена

УСЛОВИ: За наведена радна места могу да конкуришу 
кандидати који испуњавају услове у погледу стручне 
спреме на основу Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и сарадника у настави 
у стручним школама бр. 7/2008. Уз пријаву кандидат је 
дужан да приложи: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве слати на адресу школе.

ош „зенел Хајдини“
Рајинце
17523 Прешево
тел. 062/311-470

Професор математике
са 55% норме

Професор музичке културе
са 60% норме

Професор техничког образовања
са 50% норме

Професор рачунарства и 
информатике
са 35% норме, на одређено време до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог зани-
мања; да кандидат није осуђиван за кривично дело 
које онемогућава рад у просвети; да је држављанин РС 
и да поседује доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: препис 
дипломе о завршеном факултету, уверење о здравстве-
ном стању и уверење о држављанству РС, не старије од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 15 дана.

теХничка школа 
„никола тесла“
17530 Сурдулица
Томе Ивановића 24
тел. 017/814-119

1. Дипломирани инжењер саобраћаја
2 извршиоца - један извршилац са 100% 
радног времена (висока стручна спрема) 
и један извршилац са 70% радног 
времена (виша стручна спрема)

2. Дипломирани психолог
са 20% радног времена

3. Професор филозофије
са 55% радног времена

4. Дипломирани физичар
са 20% радног времена

5. Дипломирани инжењер 
електротехнике
са 60% радног времена

6. Дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност
са 78% радног времена

7. Дипломирани математичар
са 50% радног времена

8. Дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик
са 28% радног времена

9. Инструктор вожње
3 извршиоца

10. Дипломирани економиста
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

11. Дипломирани машински 
инжењер
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

12. Дипломирани биолог
са 65% радног времена, на одређено 
време, замена одсутног запосленог преко 
60 дана

наука и образовање



   |  Број 489  |  31.10.2012. национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs50 

13. Дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: За обављање послова са високом стручном 
спремом, кандидат је дужан да достави, поред пријаве на 
конкурс, и следећу документацију: доказ о стручној спре-
ми - високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена-дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о 
високом образовању или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године), извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способно-
сти за рад са децом и ученицима, уверење 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. За обављање послова под редним 
бројем 9: кандидат је дужан да достави доказ о стеченом 
одговарајућем средњем образовању и положеном спе-
цијалистичком испиту и петогодишњој пракси.

гимназија
17540 Босилеград
Георги Димитрова 23
тел. 017/877-360

Професор српског језика и 
књижевности
на одређено време

Професор бугарског језика
за 4 часа, на одређено време

Професор латинског језика
за 8 часова, на одређено време

Професор музичке културе
за 4 часа, на одређено време

Професор социологије
за 4 часа, на одређено време

Професор устава и права грађана
за 3 часа, на одређено време

Професор физике
за 15 часова, на одређено време

Професор математике
за 3 часа, на одређено време

Професор економике и организације 
предузећа
за 2 часа, на одређено време

Професор групе предмета 
електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
занимања. Уз пријаву кандидати достављају следећа 
документа: диплому о стеченом образовању; уверење 
о држављанству; уверење о неосуђиваности; извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психофизич-
кој и здравственој способности доставља изабрани канди-
дат. Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

основна школа за 
обРазовање одРаслиХ 
у вРању
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Наставник предмета Основне 
животне вештине-модул
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 7,6% радног времена

Наставник предмета Одговорно 
живљење у грађанском друштву
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 16,6% радног 
времена

Наставник предмета Дигитална 
писменост
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 15,3% радног 
времена

Наставник српског језика
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 39% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 25,3% радног 
времена

Наставник математике
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 39,3% радног 
времена

Наставник физике
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 9,4% радног времена

Наставник хемије
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 9,4% радног времена

Наставник предмета Примењене науке-
модул
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 6,9% радног времена

Наставник историје
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 9,4% радног времена

Наставник географије
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 9,4% радног времена

Наставник предмета Предузетништво
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 7,1% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 56% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба 
да испуњава услове утврђене у члану 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1. да има одго-
варајуће образовање прописано Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарад-
ника запослених у основној школи, као и Правилником 
о врсти образовања наставника који остварују програм 
огледа функционалног основног образовања одраслих, 
који прописује још један посебан услов: савладан Инте-
грални програм обуке за остваривање програма функцио-
налног основног образовања одраслих; 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 из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на кон-
курс, доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се 
на захтев школе, пре закључења уговора о раду. Доказ 
о испуњености услова из тачке 3 прибавља школа при-

ликом пријема у радни однос и проверава у току рада. 
Документација мора бити достављена у оригиналу или у 
овереној копији и не сме бити старија од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „бРанислав нушиЋ“
Ратаје, 17521 Ристовац
тел. 017/59-003

Професор, односно наставник 
разредне наставе
на одређено време, тј. до краја школске 
2012/2013. године, за рад у школи у 
Преображању

УСЛОВИ: VI, односно VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању, тј. наставник или професор разредне 
наставе.

Професор енглеског језика
са 70% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, ради замене раднице на 
породиљском одсуству

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, тј. професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност.

Професор музичке културе
са 25% радног времена, за рад у школи у 
Буштрању

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

ОСТАЛО: Поред одговарајуће стручне спреме, кандидат 
треба да испуњава и остале услове предвиђене Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), тј. 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 систе-
ма образовања и васпитања и да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 
да се против кандидата не води истрага, нити је подигнута 
оптужба и да се не води кривични поступак пред окруж-
ним судом (документа не старија од шест месеци), кратку 
биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми. Прија-
ве слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ош „вук каРаЏиЋ“
17523 Прешево, Железничка 14 б
тел. 017/664-387

Професор српског језика
са 22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор историје
са 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор музичке културе
са 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог зани-
мања, у складу са Правилником о врсти 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, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10); да кандида-
ти имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да имају држављанство РС; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
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дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе остеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; уверење суда да се против кандидата не води 
истрага. Уверење о здравственој способности подноси 
се пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. У току поступка одлучивања 
о избору кандидата надлежна служба за запошљавање 
врши проверу психофизичких способности кандидата 
применом стандардизованих поступака.

основна школа 
„јован јовановиЋ змај“
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602

Секретар
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег обра-
зовања, у складу са Правилником о врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 
4/2009, 9/2009 и 3/2010). Општи услови: одговарајуће 
образовање, да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа), да је државља-
нин РС. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ о 
стручној спреми, оригинал или оверена копија; уверење 
о држављанству, оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци; фотокопију 
личне карте. Кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на претходну проверу психофизичких способности за 
рад, коју врши Национална служба за запошљавање. Уве-
рење о некажњавању прибавља установа. Изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду подноси лекарско 
уверење. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

гимназија 
„светозаР маРковиЋ“
17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб
тел. 017/812-870

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике 
Србије, да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност, високо образовање, да поседује лиценцу, односно 
положен стручни испит и да испуњава остале услове за 
наставника, васпитача, стручног сарадника, положен 
испит за директора и најмање пет година радног стажа у 
области образовања и васпитања, доказе о испуњености 
општих и посебних услова за пријем у радни однос, као 
и остале услове из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Директор се бира на период 
од 4 године. Мандат директора тече од дана ступања на 
дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова подносе се на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора“. Уз пријаву на конкурс 
приложити: фотокопију уверења о држављанству, лекар-
ско уверење, извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверен препис/фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту-лиценца, потврду о радном стажу, преглед 
кретања у служби са биографским подацима, оквирни 
план рада за време мандата, ако је кандидат претход-
но обављао функцију директора школе, доказе о својим 
стручним и организационим способностима, фотокопију 
уверења да се против кандидата не води истрага, уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом на без-
условну казну затвора, односно да не постоји забрана 
обављања послова директора школе (школа прибавља по 
службеној дужности).

основна школа 
„јован јовановиЋ змај“
17530 Сурдулица
Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

Наставник математике
за 44% радног времена (8 школских 
часова недељно)

Наставник информатике и 
рачунарства
за 45% радног времена (9 школских 
часова недељно)

Наставник грађанског васпитања
за 35% радног времена (7 школских 
часова недељно)

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно завршен одговарајући факултет са стеченим 
звањем које је предвиђено Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи или Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
програма у основној школи, а за педагошког асистента: 
IV степен стручне спреме и да има завршен програм обу-
ке за педагошког асистента (уводни модул), према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошког асистента и да 
познаје ромски језик; 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 основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву 
са биографским подацима доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци) и извод из матичне књиге рође-
них; за наставника грађанског васпитања: доказ о савла-
даном програму обуке за извођење наставе из предмета 
Грађанско васпитање, а за педагошког асистента: серти-
фикат Министарства просвете о завршеној уводној обуци 
за педагошког асистента. Лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђива-
ности прибавља школа службеним путем за изабране кан-
дидате. Пре доношења одлуке о избору врши се провера 
психофизичких способности кандидата за рад са децом 
и ученицима од стране Националне службе за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана.

гимназија „скендеРбеу“
17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/661-246

Настава на српском језику:

Професор руског језика
за 61% радног времена

Професор математике
за 88% радног времена

Професор физике
за 45% радног времена

Професор музичке културе
за 10% радног времена

Настава на албанском језику:

Професор српског језика
2 извршиоца

Професор албанског језика
за 66% радног времена

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

Професор немачког језика
за 22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор француског језика
за 22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор математике
за 22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор енглеског језика
за 44% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор историје
на одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог зани-
мања, предвиђен Законом о основама система образо-
вања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника; да кандидат поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да је држављанин РС; да није осуђи-
ван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству РС. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад се подноси приликом 
закључивања уговора о раду.

музичка школа 
„стеван мокРањац“
17500 Врање, Боре Станковића 10
тел. 017/421-928

Наставник клавира

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
поред општих услова прописаних Законом о раду испуња-
вају и посебне услове утврђене чл. 8 и чл. 120 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 7/2005). Кан-
дидати су дужни да уз пријаву (са основним подацима 
о себи) на конкурс доставе: биографске податке (осим 
лица која први пут заснивају радни однос), оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о 
дипломирању (не старије од 6 месеци од дана подношења 
пријаве), оригинал судског уверења о некажњавању (не 
старије од 6 месеци од подношења пријаве), оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених (издат 
после 01.03.2010. године), оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци од дана подношења пријаве), оверену копију 
радне књижице (уколико имају претходно радно искуство 
или су у радном односу), оверену копију личне карте, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту-
лиценци (уколико је поседују). У поступку одлучивања о 
избору наставника, директор школе врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности, коју врши Национална служба за запошља-
вање у Врању, применом стандардизованих поступака, 
према терминима које она одреди. Лекарско уверење да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидати, 
а пре закључења уговора о раду. Уверење из казнене еви-
денције МУП-а Србије школа ће прибавити по службеној 
дужности, по заснивању радног односа. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом о испуњености усло-
ва, доставити лично или поштом, на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.
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вршац

поЉопРивРедна 
школа „вРшац“
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058
тел/факс: 013/807-589

Наставник филозофије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор фило-
зофије, дипломирани филозоф, професор филозофије и 
социологије.

Наставник куварства са практичном 
наставом (теоријска и практична 
настава)

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства; 
виши угоститељ; ако има претходно завршен IV степен, 
угоститељско-туристичке струке за занимање: техничар 
кулинар или кувар; гастролог; менаџер хотелијерства, 
смер гастрологија; виши стручни радник-комерцијали-
ста угоститељства; виши стручни радник угоститељско-
туристичке струке, занимање: кулинарство; економи-
ста за туризам и угоститељство са претходно стеченим 
средњим образовањем за техничар-кулинар или кулинар-
ски техничар, односно кувар; струковни менаџер гастро-
номије из области менаџмента и бизниса са претходно 
стеченим средњим образовањем за кувара или кулинар-
ског техничара; менаџер у гастрономији са претходно сте-
ченим средњим образовањем за кувара или кулинарског 
техничара.

Наставник електротехнике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор електротехнике; професор физике; 
дипл. инж. електротехнике; дипл. физичар-истраживач; 
дипл. физичар за примењену физику; дипл. инж. индус-
тријске физике; дипл. физичар-професор физике-мастер; 
дипл. физичар-теоријска и експериментална физика-мас-
тер; дипл. физичар-примењена и компјутерска физи-
ка-мастер; дипл. физичар-примењена физика и инфор-
матика-мастер; дипл. професор физике-мастер; дипл. 
физичар-мастер.

Наставник услуживања са 
практичном наставом (теоријска и 
практична настава)
са 50% радног времена

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије услуживања; 
виши угоститељ који је стекао и образовање за технича-
ра услуживања; ресторатер; менаџер хотелијерства, смер 
ресторатерство; виши стручни радник-комерцијалист 
угоститељства; виши стручни радник организатор у угос-
титељству, одсек или смер услуживање; виши стручни 
радник у угоститељству, смер услуживање; економиста за 
туризам и угоститељство са претходно стеченим средњим 
образовањем за занимање: техничар услуживања, угос-
титељски техничар или конобар; струковни менаџер 
ресторатерства из области менаџмента и бизниса са пре-
тходно стеченим средњим образовањем за занимање: 
угоститељски техничар или конобар.

Наставник математике
са 35% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипл. математичар; 
дипл. математичар - професор математике; дипл. мате-
матичар - теоријска математика; дипл. математичар 
- примењена математика; дипл. инж. математике (са 
изборним предметом основи геометрије); дипл. инфор-
матичар; професор хемије - математике; професор гео-
графије - математике; професор физике - математике; 
професор биологије - математике; дипл. професор мате-
матике - мастер; дипл. математичар - мастер; професор 
математике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; професор информатике - математике; 
дипл. математичар за теоријску математику и примене; 
дипл. математичар за рачунарство и информатику; дипл. 
математичар - информатичар; дипл. математичар - мате-
матика финансија; дипл. математичар - астроном; дипл. 
математичар за математику економије; професор матема-
тике и рачунарства.

Наставник физике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор физике; дипл. физичар; дипл. астро-
физичар; професор физике - хемије; дипл. инж. физике, 
смер индустријска физика; дипл. физичар за општу физи-
ку; дипл. физичар за примењену физику; дипл. физичар 
- информатичар; професор физике за средњу школу; 
дипл. физичар за теоријску и експерименталну физику; 
дипл. физичар - истраживач; дипл. физичар за примење-
ну физику и информатику; дипл. физичар - медицинске 
физике; дипл. професор физике - мастер; дипл. физичар 
- мастер; дипл. физичар - мастер физике - метеорологије; 
дипл. физичар - мастер физике - астрономије; дипл. физи-
чар - мастер медицинске физике; дипл. професор физике 
- хемије - мастер; дипл. професор физике - информатике - 
мастер; дипл. физичар - професор физике - мастер; дипл. 
физичар - теоријска и екпериментална физика - мастер; 
дипл. физичар - примењена и компјутерска физика - мас-
тер; дипл. физичар - примењена физика и информатика 
- мастер; професор физике и хемије за основну школу; 
дипл. професор физике и хемије за основну школу, дипл. 
физико-хемичар; дипл. инж. електротехнике, смер техни-
чка физика; дипл. астроном, астрофизички смер; дипл. 
астроном, смер астрофизика.

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати доставе следећу доку-
ментацију: пријаву на конкурс, фотокопију дипломе-ове-
рена, извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству Републике Србије. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси кандидат који буде изабран, 
а пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати 
нису осуђивани, у складу са законом, прибавља школа по 
службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Сва уверења, осим новог обрасца 
извода из матичне књиге рођених и копије дипломе, не 
смеју бити старија од 6 месеци и документа морају бити 
у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“, 
лично или препорученом поштом.

ош „ЂоРЂе малетиЋ“
26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109

Наставник математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор мате-
матике; дипломирани математичар; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене; дипло-
мирани математичар-информатичар; професор матема-
тике и рачунарства; дипломирани математичар за мате-
матику економије; професор информатике-математике; 
дипломирани математичар-астроном.

Професор енглеског језика (II 
циклус)
са 44% радног времена

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

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да нису правоснажном пре-
судом осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о 
држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима подноси се пре 
закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља установа. Провера психофизичких 
способности кандидата, коју врши надлежна служба за 
запошљавање, остварује се на захтев послодавца. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „коРиолан добан“
26336 Куштиљ, Вршачка бб
тел. 013/883-430
е-mail: kdoban@gmail.com

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник историје
са 35% радног времена

Наставник информатике
са 10% радног времена

Наставник техничког образовања
са 30% радног времена

Наставник српског језика
са 15% радног времена, за први циклус 
основног образовања и васпитања, за рад 
у подручном одељењу Војводинци

УСЛОВИ: Настава у школи одвија се на румунском језику. 
У радни однос може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: 
одговарајући факултет-VII степен стручне спреме, односно 
на основу члана 8 Закона о основама система обрзовања 
и васпитања; студије другог степена (дипломске академс-
ке студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко обрзовање до 10. септембра 2005. године; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; познавање румунског 
језика; провера психофизичких способности у складу са 
законом. Проверу психофизичких способности врши Нацио-
нална служба за запошљавање - Филијала Вршац, приме-
ном стандардизованих поступака, за кандидате који уђу у 
ужи избор. Упућивање на проверу психофизичких способ-
ности је у року од 8 дана од дана истека рока за подноше-
ње пријава на конкурс. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: извод из матичне књиге рођених; доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци); оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старије 
од шест месеци); доказ о знању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
односно лекарско уверење, подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 
дана од дана добијања мишљења Школског одбора школе. 
Пријаве предати лично или послати поштом, на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Конкурс за наставника“.

за јЕЧар

ош „ЂоРЂе симеоновиЋ“
19233 Подгорац
тел. 030/460-294

Наставник француског језика и 
књижевности
са 77% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним законом, и 
ако има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 1 
и 2 тач. 1 и 2 и став 3 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них 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, 3/10); да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву са биографијом приложити: доказ о одговарајућем 
образовању (диплома или уверење); уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених. Документа се подносе 
у оригиналу или у овереној фотокопији, не старија од 6 месе-
ци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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школа за основно и 
сРедње обРазовање 
„јелена мајстоРовиЋ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14
тел. 019/429-744

Дефектолог олигофренолог-
васпитач у продуженом боравку

Стручни сарадник за психомоторне 
вежбе

Професор разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен, дефектолог-олигофренолог.

Наставник практичне наставе за 
подручје Текстилство и кожарство са 
38% радног времена

УСЛОВИ: VII, VI или V степен, дипломирани инжењер тех-
нологије текстила, инжењер технологије текстила, одго-
варајући V степен стручне спреме, ВКВ радници и лица са 
положеним специјалистичким испитом.

Професор музике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, академски музичар, дипломира-
ни музичар-музички педагог или дипломирани музички 
педагог, дипломирани музичар-музиколог, дипломирани 
дефектолог-олигофренолог са завршеном вишом музич-
ком школом, односно вишом педагошком школом, група 
за музичко образовање.

Професор основа природних 
дисциплина
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани физико-хемичар, про-
фесор физике - дипломирани физичар, професор хемије, 
односно дипломирани хемичар, дипломирани дефекто-
лог-олигофренолог са завршеном педагошком акаде-
мијом за учитеље, односно вишом педагошком школом, 
група хемија-физика, хемија-биологија и физика-биоло-
гија.

Професор физичког васпитања 
(изабрани спорт)
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, професор физичког васпитања, про-
фесор физичке културе, дипломирани педагог физичке 
културе.

Професор енглеског језика
са 20% радног времена

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

Наставник грађанског васпитања за 
II циклус основног образовања
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, 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, про-
фесор историје, професор историје и географије, про-
фесор страних језика, дипломирани социјални радник 
са положеним стручним испитом. Посебни услови: лице 
може да изводи наставу уколико је савладало програм 
обуке за извођење наставе из грађанског васпитања за 
одговарајући разред који организује Министарство про-
свете.

Васпитач у интернату
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог.

Наставник грађанског васпитања у 
средњој школи
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен, лице које испуњава услове за 
наставника школе, лице које испуњава услове за стручног 
сарадника школе-школског педагога или школског пси-
холога, односно андрагога, дипломирани етнолог, етно-
лог-антрополог, професор одбране и заштите. Посебни 
услови: лице може да изводи наставу уколико је похађа-
ло један од програма предвиђених Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поднесу: основне биографске податке; извод из матичне 
књиге рођених; диплому о завршеној школи; уверење о 
држављанству. Кандидати под редним бр. 4, 5, 6, 7, 8, 
9 и 11 морају поред предвиђене стручне спреме поседо-
вати и дефектолошку оспособљеност. Уколико кандидат 
не прилаже оригиналну документацију, у обавези је да 
достави оверене фотокопије истих. Приложена конкурсна 
документација не сме бити старија од 6 месеци. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања.

основна школа 
„Љубица РадосавЉевиЋ 
нада“
19000 Зајечар, Ђердапска бб

Васпитач предшколске деце
на одређено време до повратка одсутне 
запослене којој мирују права и обавезе 
из радног односа због обављања јавне 
функције

Васпитач предшколске деце
на одређено време до повратка одсутне 
запослене којој мирују права и обавезе 
из радног односа због обављања јавне 
функције

Васпитач предшколске деце
на одређено време до повратка одсутне 
запослене којој мирују права и обавезе 
из радног односа због обављања јавне 
функције

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописаном чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања, чла-
ном 39 Закона о предшколском васпитању и образовању 
и Правилником о врсти стручне спреме васпитача, меди-
цинских сестара, стручних сарадника у дечијем вртићу; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да је држављанин Републике Србије; други 
услови прописани законом, другим прописима или актом 
о систематизацији радних места у установи. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис - 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Неоп-
ходно је да кандидати доставе документацију у оригиналу 
или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адресу школе 
или доставити лично, са назнаком: „За конкурс“. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

поништење огласа 
сРедња школа 
„бРанислав нушиЋ“
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Оглас објављен 03.10.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ош „Љуба нешиЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2
тел. 019/442-416

Психолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи, односно да кани-
дати имају одговарајуће образовање, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да имају држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку 
биографију, као и да ли је и где кандидат радио, канди-
дат треба да поднесе: оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству Републике Србије, односно оверену фотоко-
пију; диплому о стеченој стручној спреми, односно оверену 
фотокопију дипломе. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, по захтеву школе. Доказ 
о здравственој способности изабрани кандидат доставиће 
школи пре закључења уговора о раду. Извештај из казне-
не евиденције МУП-а школа прибавља по службеној дуж-
ности. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе 
се на адресу школе, у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Додатне информације могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 019/442-416. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „Хајдук веЉко“
19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб
тел. 019/440-116

Наставник грађанског васпитања у 
другом циклусу основног образовања 
и васпитања
за рад у матичној школи и издвојеном 
одељењу у Звездану

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да има одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља школа); држављанство Репу-
блике Србије. Услов да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат 
доставља накнадно, пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву под-
нети: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. 
Пријаву на конкурс, са документацијом, доставити лично 
или на адресу школе, у року од осам дана од дана објављи-
вања. Документација се подноси у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Додатне информације на број 
телефона: 019/440-116.

ош „доситеј обРадовиЋ“
19312 Вражогрнац
тел. 019/460-203

Наставник грађанског васпитања у 
другом циклусу основног образовања 
и васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање, према члану 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 
и „Сл. гласник РС-Просветни гласник РС“, бр. 4/2003, 
10/2004, 3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 
8/2008-испр., 4/2009 и 3/2010). У радни однос у установи, 
према члану 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом, и ако има: одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснаж-
ном 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. Докази 
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о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Уз наведену документацију доставити и извод из матичне 
књиге рођених, са јединственим матичним бројем грађа-
на. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен 
о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се добити на 
број телефона: 019/460-203.

зрЕњанин

електРотеХничка и 
гРаЂевинска школа 
„никола тесла“
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник мерења у електроници
за 1 час недељно, са непуним радним 
временом, за наставу на мађарском 
језику

Наставник рачунара
за 9,42 часа недељно, са непуним радним 
временом, за наставу на мађарском 
језику

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, сви 
смерови осим енергетског, дипломирани електротехни-
чки инжењер, смер електронски, дипломирани инжењер 
електронике, сви смерови осим индустријске електрони-
ке, дипломирани инжењер рачунарства.

Наставник грађанског васпитања
за 1 час недељно, са непуним радним 
временом, за наставу на мађарском 
језику

УСЛОВИ: наставу грађанског васпитања могу да изводе 
лица која испуњавају услове за наставника у електротех-
ничкој и грађевинској школи, услове за стручног сарадни-
ка, педагога или психолога, дипломирани етнолог, етно-
лог-антрополог, професор одбране и заштите. Наведена 
лица могу да изводе наставу ако су похађала један или 
више од следећих програма: Обука за наставника грађан-
ског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Ни црно 
ни бело, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна 
настава/учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори 
или зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Кул-
тура критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни 
клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, 
Здраво да сте.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове 
прописане у чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у складу са којима подносе на конкурс 
одговарајућу документацију. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве на конкурс доставити секре-
таријату школе, на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

музичка школа 
„јосиФ маРинковиЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник гитаре
са 80% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема: дипломирани музичар-
усмерење гитариста; дипломирани музичар-гитариста.

Наставник клавира

Наставник клавира
са 50% радног времена

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

УСЛОВИ: дипломирани музичар-усмерење пијаниста; 
дипломирани музичар-пијаниста.

Наставник трубе
са 70% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-усмерење трубач; дипло-
мирани музичар-трубач.

Наставник тромбона
са 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-тромбонист.

Наставник тамбуре
са 60% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-гитариста са претходно 
завршеном средњом музичком школом, образовни про-
фил: музички извођач-тамбураш; дипломирани музи-
чар-контрабасиста, са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музички извођач-
тамбураш; дипломирани музички педагог са претходно 
завршеном средњом музичком школом, образовни про-
фил: музички извођач-тамбураш; дипломирани профе-
сор солфеђа и музичке културе са претходно завршеном 
средњом музичком школом, образовни профил: музички 
извођач-тамбураш.

Наставник солфеђа
са 55% радног времена

УСЛОВИ: професор солфеђа и музичке културе; профе-
сор солфеђа; дипломирани музичар, усмерење музички 
педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани 
музичар-педагог.

Наставник стручно-теоријских 
предмета
са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор солфеђа и музичке културе; профе-
сор солфеђа; дипломирани музичар, усмерење музички 
педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани 
музичар-педагог.

Наставник стручно-теоријских 
предмета за образовни профил 
- дизајнер звука, предмети: 1. 
Технологија звучно-музичког 
процеса АУДИО; 2. Технологија 
звучно-музичког процеса 
МИДИ; 3. Технологија звучно-
музичког процеса-савремена 
миди композиција и продукција; 
4. Основе дизајнирања звука за 
медије; 5. Савремена хармонија са 
импровизацијом и оркестрацијом; 
6. Основе пројектовања 
електроакустичке композиције
на одређено време, замена директора за 
време првог изборног периода

УСЛОВИ: дипломирани композитор.

ОСТАЛО: Кандитат треба 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 сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Кандидат уз пријаву треба да приложи следеће 
доказе: диплому или уверење о одговарајућем образо-
вању; доказ о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља шко-
ла по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Молбе са потребним документима слати на адресу школе; 
број телефона: 023/561-104. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

испРавка огласа 
ош „4. октобаР“
Војвода Степа, ЈНА бр. 2
тел/факс: 023/818-082
e-mail: оsоvs@gimelnet.rs

Оглас објављен 17.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, мења се у делу услова, тако што 
уместо: сведочанство о стеченом основном обра-
зовању, треба да стоји: сведочанство о стеченом 
средњем образовању.

ош „ЂуРа јакшиЋ“
23220 Српска Црња
Краља Александра 63
тел. 023/811-007

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: да кандидат има завршено средње образовање, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, држа-
вљанство Републике Србије, познавање ромског језика, да 
поседује сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) 
за педагошког асистента, у складу са Правилником о програ-
му обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2010). Уз пријаву на конкурс приложити 
следећу документацију (у оригиналу или оверене фотоко-
пије): диплому или сведочанства о завршеном средњем 
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци), сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) 
за педагошког асистента у складу са Правилником о програ-
му обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2010). Уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, установа ће 
прибавити службеним путем. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и прија-
ве са приложеним, а неовереним фотокопијама докумена-
та, неће се узети у разматрање. За све ближе информације 
обратити се на број телефона: 023/811-007.

ош „сеРво миХаЉ“
23206 Мужља, Мађарске комуне 55

Наставник енглеског језика у другом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
за рад у српским одељењима, са 10 
часова недељно, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства

Наставник енглеског језика у другом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
за рад у мађарским одељењима, са 8 
часова недељно, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: висока стручна спрема: професор, односно дип-
ломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник биологије
за рад у мађарским одељењима, са 16 
часова недељно

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

Школски педагог
са знањем мађарског језика, на одређено 
време до 31. августа 2013. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема: професор педагогије, 
дипломирани педагог - општи смер или смер школске 
педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, 
дипломирани педагог.

наука и образовање
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ОСТАЛО: Посебан услов за наставника биологије и настав-
ника енглеског језика у мађарским одељењима и за школ-
ског педагога: знање мађарског језика. Послове наставника 
у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на јези-
ку националне мањине 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 установе. Кандидат треба да 
испуњава следеће услове: одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (прибавља школа); држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оригинал, оверену фотокопију или оверен препис дипло-
ме о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о знању мађарског језика (за настав-
ника биологије и наставника енглеског језика у мађарским 
одељењима и школског педагога), извод из матичне књиге 
рођених. Рок за подношење пријава са потребним докази-
ма о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Молбе и 
потребна документа о испуњавању наведених услова дос-
тавити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „милош цРњански“
23233 Српски Итебеј, Омладинска 2
тел. 023/837-458

Професор математике
за 16 часова (88% норме), за рад у 
настави на мађарском језику

Професор енглеског језика
за 18 часова (94% норме), I/VIII разред, 
за рад у настави на мађарском језику

Професор географије
за 7 часова (35% норме), за рад у настави 
на мађарском језику, на одређено време

Професор историје
за 7 часова (35% норме), за рад у настави 
на мађарском језику, на одређено време

Професор разредне наставе
за рад у настави на мађарском језику, на 
одређено време

Професор историје
за 4 часа (20% норме), за рад у настави 
на српском језику

Професор математике
за 4 часа (22% норме), за рад у настави 
на српском језику (матична школа)

Професор математике
за 16 часова (88% норме), за рад у 
настави на српском језику (ИО Међа)

Професор физичке културе
за 10 часова (50% норме), за рад у 
настави на српском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да 
приложи: оверен препис (фотокопију) дипломе о стече-
ној стручној спреми, доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ош „петаР кочиЋ“
23242 Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 13

Наставник енглеског језика у 
првом и другом циклусу основног 
образовања
са 64% радног времена, на одређено 
време (замена одсутног запосленог преко 
60 дана)

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих 
услова за заснивање радног односа мора испуњавати и 
посебне услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања (чл. 120 и 122) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010), и то: 
да има одговарајуће образовање: наставник енглеског 
језика у I циклусу основног образовања: 1. професор 
одговарајућег страног језика (енглеског); 2. професор 
разредне наставе; 3. дипломирани филолог; 4. дипломи-
рани школски педагог или школски психолог; 5. дипло-
мирани педагог или дипломирани психолог; 6. наставник 
одговарајућег страног језика у складу са чл. 145 и 146 
Закона о основној школи; 7. наставник одговарајућег 
страног језика са положеним стручним испитом по пропи-
сима из области образовања или лиценцом за наставни-
ка; 8. наставник разредне наставе; 9. лице које испуња-
ва услове за наставника предметне наставе у основној 
школи, а које је на основним студијама положило испите 
из педагошке психологије или педагогије и психологије, 
као и методике наставе; 10. професор разредне наставе 
и енглеског језика; 11. професор разредне наставе који 
је на основним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ-Европски систем преноса бодо-
ва) и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит који одговара нивоу 
Ц1 Заједничког европског оквира; 12. дипломирани биб-
лиотекар-информатичар. Лица из тач. 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 
12 треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира). Ниво знања Б2 дока-
зује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на 
некој од филолошких катедри универзитета у Србији или 
међународно признатом исправом за ниво знања јези-
ка који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просве-
те и спорта. Лице из тачка 3 овог члана у обавези је да 
положи испите из педагошке психологије или педагогије 
и психологије, као и методике наставе. Лица из става 2 
овог члана треба да савладају и обуку за наставу страног 
језика на раном узрасту у трајању од 25 сати у организа-
цији Завода за унапређивање васпитања и образовања-
Центар за професионални развој, односно друге орга-
низације коју овласти Министарство просвете и спорта. 
Предност за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања имају про-
фесор, односно наставник одговарајућег страног језика, 
професор разредне наставе, наставник разредне наставе, 
професор у предметној настави и наставник у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2. Наставник енглеског језика-предметна наста-
ва-II циклус основног образовања: професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност. 
Кандидат треба да има 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 образо-
вања и васпитања, да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан. Наведена лица морају имати 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 пре-
носа бодова. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља 
следеће доказе: фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету, доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и пракси у установи; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (овај доказ подно-
си кандидат пре закључења уговора о раду); уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о некажњавању од надлежног органа школа прибавља 
по службеној дужности. Наведени услови доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају у току 
рада. Фотокопије приложених докумената морају бити 
уредно оверене. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
доказима о испуњености услова слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „стеван книЋанин“
23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник енглеског језика
за 20% радног времена у првом циклусу 
и 44% радног времена у другом циклусу 
основног образовања и васпитања, на 
одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања; да кандидат има психич-
ку, 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; држављанство Републи-
ке Србије (доказ прибавља школа). Уз пријаву кандидат 
треба да достави следећа документа: краћу биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци). Проверу психофизич-
ких способности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће надлежна служба за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за 
подношење пријава са доказима о испуњавању услова 
конкурса је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

основна школа 
„др александаР сабовЉев“
23203 Ечка, Маршала Тита 46

1. Наставник биологије
са 40% радног времена, за рад у 
одељењима у којима се образовно-васпитни 
рад остварује на румунском језику

УСЛОВИ: чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010); наставу и друге облике образовно-
васпитног рада у предметној настави може да изводи лице 
са високом стручном спремом: професор биологије; дипло-
мирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физи-
олог; професор биологије и хемије; дипломирани биолог, 
смер заштите животне средине; дипломирани биолог-еко-
лог; дипломирани професор биологије и хемије.

2. Наставник историје
са 35% радног времена, за рад у 
одељењима у којима се образовно-васпитни 
рад остварује на румунском језику

УСЛОВИ: чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010); наставу и друге облике образовно-
васпитног рада у предметној настави може да изводи лице 
са високом стручном спремом: професор историје; профе-
сор историје и географије; дипломирани историчар.

3. Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 60% радног времена, за рад у 
одељењима у којима се образовно-васпитни 
рад остварује на румунском језику

УСЛОВИ: чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010); наставу и друге облике образовно-
васпитног рада у предметној настави може да изводи лице 
са високом стручном спремом: професор техничког обра-
зовања; професор технике; професор технике и инфор-
матике; професор информатике и техничког образовања; 
професор техничког образовања и машинства; професор 
технике и машинства; професор машинства; професор 
електротехнике; професор техничког образовања и технич-
ког цртања; професор техничког образовања и физике; 
професор физике и основа технике; професор техничког 
образовања и хемије; дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање; дипломирани професор физи-
ке и основа технике за основну школу; професор физике 
и основа технике за основну школу; професор техничког 
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образовања и васпитања; професор техничког васпитања и 
образовања; професор политехничког образовања и васпи-
тања; професор политехничког васпитања и образовања; 
професор политехничког образовања; професор технике 
и графичких комуникација; професор производно-технич-
ког образовања; дипломирани педагог за техничко образо-
вање; дипломирани педагог за физику и основе технике; 
професор основа технике и производње; професор поли-
технике; професор технике и медијатекарства; професор 
техничког образовања и медијатекар.

4. Наставник француског језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 
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); наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави може да изводи 
лице са високом стручном спремом: професор, односно 
дипломирани филолог за француски језик и књижевност.

5. Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 
3/2010); наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице са високом струч-
ном спремом: професор математике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар-информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информатике-математике; 
дипломирани математичар-астроном; дипломирани матема-
тичар-примењена математика; дипломирани информатичар.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене 
чл. 24 став 1, чл. 25 и чл. 26 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009), чл. 69 став 1, 2 и 4 
Закона о основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 66/94-одлука УСРС, 22/2002, 62/2003-др. закон, 
64/2003-испр. др. закона, 101/2005-др. закон и 72/2009-др. 
закон), чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) 
и Правилником о организацији и систематизацији послова у 
школи: да имају одговарајуће образовање; психичку, физич-
ку и здравствену 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; да имају држављанство Републике 
Србије; за радна места под редним бројем 1, 2 и 3: доказ о 
знању румунског језика. Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о држављанству; за радна места под бр. 1-3: кандидат треба 
да пружи доказ да је стекао средње, више или високо обра-
зовање на румунском језику или је положио испит из румун-
ског језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Психофизичка способност кандидата проверава се пре 
доношења одлуке о избору и њу врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих посту-
пака. Извештај из казнене евиденције МУП-а прибавља шко-
ла. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Приложене оверене копије се не 
враћају. Рок за подношење пријава са доказима о испуња-
вању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/881-018.

ош „др бошко вРебалов“
23270 Меленци, Српских владара 63

Васпитач
за рад у васпитној групи са децом узраста 
од три године до поласка у школу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене 
чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120 и 121 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), чл. 39 став 1 тачка 2 Закона о 
предшколском образовању и васпитању („Службени 
гласник РС“, бр. 18/10), као и одредбама Правилника о 
врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара 
и стручних сарадника у дечјем вртићу („Службени гла-
сник СРС-Просветни гласник“, бр. 1/89) и Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Др Бошко 
Вребалов“ Меленци. Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. На основу 
Закона о предшколском образовању и васпитању, посло-
ве васпитача у васпитној групи са децом узраста од три 
године до поласка у школу може да обавља лице које има 
одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основ-
не струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије)-васпитач, у складу са законом. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: диплому о завршеном 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Фотокопије докумената 
морају бити уредно оверене. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
прилаже се приликом закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се доста-
вљају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене 
чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120 и 121 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), чл. 3 Правилника о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010), као и 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ „Др Бошко Вребалов“ Меленци. Кандидат тре-
ба да има одговарајуће образовање; психичку, физичку 
и здравствену 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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. На основу члана 3 став 1 тачка 10 Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 
и 3/2010), наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави математике може да изводи 
лице са високом стручном спремом: професор матема-
тике; дипломирани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дипломира-
ни математичар - информатичар; професор математике 
и рачунарства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике - математике; дипло-
мирани математичар - астроном; дипломирани математи-
чар - примењена математика; дипломирани информати-
чар. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
копију дипломе о завршеном факултету; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених. Фотокопије 
докумената морају бити уредно оверене. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прилаже се приликом закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за 
подношење пријава са доказима о испуњавању услова 
конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Прија-
ве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“.

ош „ЂуРа јакшиЋ“
23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 28 сати 
недељно (70% радног времена)

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос, 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), кандидат треба да 
испуњава и посебне услове, утврђене у члану 120 и чла-
ну 8 Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), у члану 3 став 
1 тачка 9 Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гла-
сник 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): 1) да има најмање 
15 година (општи услов); 2) да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, 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 97/08 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, и тиме стекао звање: професор физике; дипломи-
рани физичар; професор физике и хемије; дипломирани 
педагог за физику и хемију; професор физике и основе 
технике; дипломирани педагог за физику и основе техни-
ке; професор физике и математике; дипломирани астро-
физичар; дипломирани физичар за примењену физику 
и информатику; професор физике и хемије за основну 
школу; професор физике и основа технике за основну 
школу; дипломирани физичар за примењену физику; 
професор физике за средњу школу; дипломирани физи-
чар-истраживач; дипломирани професор физике и хемије 
за основну школу; дипломирани професор физике и осно-
ва технике за основну школу; дипломирани физичар за 
општу физику; дипломирани физичар за теоријску и екс-
перименталну физику; дипломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астро-
ном, смер астрофизика; 3) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 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 држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити 
радну биографију и следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ о 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипло-
ме тражене врсте и степена стручне спреме); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија). Лекарско 
уверење (оригинал или оверена копија) доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Извештај из 
казнене евиденције МУП-а школа прибавља по службе-
ној дужности. Услови тражени овим конкурсом доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају у току 
рада. Доказе о испуњености услова под тач. 1, 2 и 5 кан-
дидат обавезно подноси уз пријаву на конкурс, доказ под 
тачком 3 изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду, а доказ под тачком 4 прибавља школа. 
У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача 
и стручног сарадника, директор врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности, у року од осам дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана добијања резул-
тата провере, директор прибавља мишљење органа упра-
вљања. Директор доноси одлуку о избору кандидата у 
року од осам дана од дана добијања мишљења органа 
управљања. Копије докумената морају бити уредно ове-
рене и школа их не враћа. Рок за подношење пријава са 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс, са траженом документацијом и назнаком: „За 
конкурс“, слати на адресу школе.

ош „бРанко РадичевиЋ“
23217 Александрово
Николе Тесле 29
тел. 023/817-702

Наставник историје
са 30% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање-
VII степен стручне спреме, професор историје; профе-
сор историје и географије; дипломирани историчар; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4) држављанство Републике Србије. Докази о 
испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву по 
конкурсу, а доказ из тачке 2 пре закључивања уговора о 
раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаве са потпу-
ном документацијом доставити на адресу школе, у року од 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

наука и образовање



   |  Број 489  |  31.10.2012. Бесплатна публикација о запошљавању 57  31.10.2012.  |  Број 489  |   

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

Као незапослено лице евидентирана сам у Националној служби за заКао незапослено лице евидентирана сам у Националној служби за за-
пошљавање, сама уплаћујем допринос за ПИО, сходно члану 15 Закона пошљавање, сама уплаћујем допринос за ПИО, сходно члану 15 Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању. Склопила сам уговор о делу, а о пензијском и инвалидском осигурању. Склопила сам уговор о делу, а 
послодавац ме је пријавио ретроактивно и урадио исплату. Интересује послодавац ме је пријавио ретроактивно и урадио исплату. Интересује 
ме да ли је требало да се одјавим са евиденције и да ли имам право на ме да ли је требало да се одјавим са евиденције и да ли имам право на 
обуку коју организује Национална служба?обуку коју организује Национална служба?
Радним ангажовањем по основу уговора о делу лице не губи статус незапосленог лица, Радним ангажовањем по основу уговора о делу лице не губи статус незапосленог лица, 
нити то утиче на остваривање права по основу незапослености. Радно искуство које је нити то утиче на остваривање права по основу незапослености. Радно искуство које је 
лице стекло радећи по уговору о делу, треба да пријави саветнику за запошљавање, јер лице стекло радећи по уговору о делу, треба да пријави саветнику за запошљавање, јер 
је податак о радном искуству изузетно важан у процесу селекције и упућивања послоје податак о радном искуству изузетно важан у процесу селекције и упућивања посло-
давцу.

Занима ме да ли постоји конкурс за добијање новчане накнаде за стаЗанима ме да ли постоји конкурс за добијање новчане накнаде за ста-
жисте медицине? Да ли се тај конкурс расписује само у одређеном пежисте медицине? Да ли се тај конкурс расписује само у одређеном пе-
риоду и који су услови учешћа?
Национална служба за запошљавање на годишњем нивоу расписује јавне позиве наНационална служба за запошљавање на годишњем нивоу расписује јавне позиве на-
мењене послодавцима, ради стручног оспособљавања незапослених лица, а у циљу стимењене послодавцима, ради стручног оспособљавања незапослених лица, а у циљу сти-
цања радног искуства неопходног за полагање приправничког/стручног испита. Услови цања радног искуства неопходног за полагање приправничког/стручног испита. Услови 
за укључивање у програм незапослених лица дефинисани су конкретним јавним позиза укључивање у програм незапослених лица дефинисани су конкретним јавним пози-
вом. 
Национална служба је 22.02.2012. године расписала јавни позив за реализацију програНационална служба је 22.02.2012. године расписала јавни позив за реализацију програ-
ма „Стручна пракса“ и исти је већ у првој половини ове године реализован у потпуности. ма „Стручна пракса“ и исти је већ у првој половини ове године реализован у потпуности. 
Њиме је била предвиђена новчана помоћ лицима на оспособљавању, у износу од 14.000 Њиме је била предвиђена новчана помоћ лицима на оспособљавању, у износу од 14.000 
динара на месечном нивоу, на период који зависи од дужине трајања стажа (за докторе динара на месечном нивоу, на период који зависи од дужине трајања стажа (за докторе 
медицине - 6 месеци и трошкови полагања стручног испита у висини једномесечне новмедицине - 6 месеци и трошкови полагања стручног испита у висини једномесечне нов-
чане помоћи).
С обзиром да у овом тренутку немамо ниједан активан програм у који бисте могли бити С обзиром да у овом тренутку немамо ниједан активан програм у који бисте могли бити 
укључени, можемо једино да вас упутимо да преко свог саветника за запошљавање или укључени, можемо једино да вас упутимо да преко свог саветника за запошљавање или 
преко сајта Националне службе, пратите све актуелности и будуће јавне позиве, који се преко сајта Националне службе, пратите све актуелности и будуће јавне позиве, који се 
углавном објављују почетком године.углавном објављују почетком године.

Да ли незапослене труднице на територији Новог Сада, а које нису на Да ли незапослене труднице на територији Новог Сада, а које нису на 
евиденцији бироа, имају право на неку материјалну накнаду?евиденцији бироа, имају право на неку материјалну накнаду?
Незапослени грађани Србије код Националне службе за запошљавање могу да остваре Незапослени грађани Србије код Националне службе за запошљавање могу да остваре 
право на новчану накнаду, уколико су били обавезно осигурани за случај незапослености право на новчану накнаду, уколико су били обавезно осигурани за случај незапослености 
најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци, односно, ако су најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци, односно, ако су 
у том времену били у радном односу. Материјална накнада за труднице, биле оне на евиу том времену били у радном односу. Материјална накнада за труднице, биле оне на еви-
денцији незапослених или не, не остварује се преко Националне службе. О материнском денцији незапослених или не, не остварује се преко Националне службе. О материнском 
додатку или другим евентуалним додацима и финансијској подршци за труднице Града додатку или другим евентуалним додацима и финансијској подршци за труднице Града 
Новог Сада, можете се распитати у Контакт центру за рад са грађанима, број 0800/021-Новог Сада, можете се распитати у Контакт центру за рад са грађанима, број 0800/021-
021, у периоду од 7:30 до 15:30, сваког радног дана. Позив је бесплатан.

У протеклом периоду сам радила као замена за раднице на породиљском 
одсуству. Уговор ми је истекао и речено ми је да школа има обавезу да 
аутоматски, приликом отказа уговора, пријави лице на евиденцију не-
запослених НСЗ. Да ли могу да се ослоним на ту информацију ?запослених НСЗ. Да ли могу да се ослоним на ту информацију ?
Свака пријава на евиденцију Националне службе за запошљавање је лична. Саветујемо Свака пријава на евиденцију Националне службе за запошљавање је лична. Саветујемо 
вам да се јавите свом саветнику за запошљавање, у филијали НСЗ по месту боравка, и да вам да се јавите свом саветнику за запошљавање, у филијали НСЗ по месту боравка, и да 
то учините што пре. С обзиром на делимичне податке којима располажемо, ви најверото учините што пре. С обзиром на делимичне податке којима располажемо, ви најверо-
ватније испуњавате услове за остваривање права на новчану накнаду у случају незапосватније испуњавате услове за остваривање права на новчану накнаду у случају незапос-
лености. Како бисте остварили ово право, морате се пријавити на евиденцију у року од лености. Како бисте остварили ово право, морате се пријавити на евиденцију у року од 
30 дана од дана престанка радног односа. За то вам је потребна следећа документација: 30 дана од дана престанка радног односа. За то вам је потребна следећа документација: 
- лична карта
- радна књижицарадна књижица
- доказ о школској спреми или стручној оспособљености (оригинал документа на увид)доказ о школској спреми или стручној оспособљености (оригинал документа на увид)
- акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
- други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

УГОВОР О ДЕЛУ
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Страни држављани који уз одобрење за заснивање радног 
односа прибаве и потврду Министарства унутрашњих по-
слова о сталном или привременом боравку у нашој земљи, 
могу да предају радну књижицу српском послодавцу и 
очекују да им стаж у Србији легално тече. 

У Србији, према подацима Националне службе за запошља-
вање (НСЗ), радну дозволу годишње добије око 2.500 странаца - 
турски држављани најчешће раде у грађевинском сектору, Руси у 
нафтним компанијама, Македонци у фармацији, а Грци у банка-
ма. Прецизније, турски држављани ангажовани су као инжењери 
грађевине и електротехнике на изградњи нове амбасаде Сједиње-
них Америчких Држава у Београду, док мултинационалне компа-
није, банке и представништва страних фирми, странце постављају 
на руководећа места. Као топ менаџери и саветници, руски држа-
вљани раде у НИС-у, „Гаспром њефту“ и „Лук оилу“, а Македонци 
у фармацеутским компанија. Странци са средњом школом посао 
добијају у трговачким и угоститељским објектима, уз познавање 
страног језика и одређене врсте кухиње - кинеске или тајландске. 
Држављани Босне и Херцеговине су углавном ангажовани на 

пројекту невладине организације „Норвешка народна помоћ“, на 
пословима деминера и деактивирања заосталих убојних средста-
ва, као менаџери продаје или раде у рудницима.

„У Србији, током последњих неколико година, у просеку 2.500 
странаца годишње добије радне дозволе. Реч је углавном о особа-
ма које имају одобрен привремени боравак“, наводи директор НСЗ, 
Дејан Јовановић.

Странци у Србији, указао је Јовановић, раде у компанијама за 
које не постоје одговарајући профили домаћих радника на еви-
денцији НСЗ. Највећи број радних дозвола издат је држављанима 
Русије, Турске, Македоније, Румуније и Народне Републике Кине. 
Јовановић истиче да у остале земље у региону долази знатно већи 
број странаца. На пример, Црна Гора годишње изда око 10.000 
радних дозвола, углавном сезонским радницима.

У првих девет месеци ове године издато је 2.197 радних дозво-
ла странцима који имају одобрење за привремени боравак. Када је 
реч о државама - чланицама Европске уније (ЕУ), највише дозвола 
је издато држављанима Грчке, Италије и Немачке. Од почетка го-
дине издате су 43 радне дозволе странцима који имају одобрење 
за стално настањење. Према подацима Националне службе за за-
пошљавање, углавном се ради о женама које су такву врсту дозво-
ле стекле удајом за држављане Србије.

А.Б.

Какве послове раде странци у Србији

ГРАЂЕВИНЦИ, МЕНАЏЕРИ, 
КУВАРИ

Странци у Србији раде у компанијама за које не постоје одговарајући профили домаћих радника на евиденцији НСЗ. 
Највећи број радних дозвола издат је држављанима Русије, Турске, Македоније, Румуније и Народне Републике Кине. 
Турски држављани најчешће раде у грађевинском сектору, Руси у нафтним компанијама, Македонци у фармацији, а 

Грци у банкама

Законска процедура
Услови и начин издавања радних дозвола страним држа-

вљанима прописани су Законом о условима за заснивање рад-
ног односа са страним држављанима и Законом о странцима.

Чланом 85 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), про-
писано је да страни држављанин може да се пријави као неза-
послени ако има одобрење за стални или привремени боравак 
у Републици Србији, издато од стране Министарства унутра-
шњих послова - Управе за странце, и важећу радну дозволу, 
коју издаје филијала Националне службе за запошљавање.

Страни држављанин који има одобрење за стално 
настањење захтев за издавање одобрења за заснивање радног 
односа подноси надлежној филијали Националне службе за 
запошљавање. 

Захтев за издавање одобрења за заснивање радног односа 
страном држављанину који има одобрење за привремени бо-
равак подноси послодавац, са образложењем о потреби за за-
послењем страног држављанина. Послодавац је у том случају 
дужан да осим захтева који добије у филијали НСЗ, поднесе и 
образложење о потреби за запослењем страног држављанина, 
решење о регистрацији предузећа, фотокопију пасоша страног 
држављанина, нострификовану диплому или другу исправу 
којом се доказује да страни држављанин испуњава услове 
за вршење послова за које се тражи одобрење. Страни држа-
вљанин може учествовати у мерама активне политике запо-
шљавања. Послодавац који изрази потребу да радно ангажује 
страног држављанина по одређеном програму, у обавези је 
да, осим документације која је прописана конкурсом, достави 
и решење о одобравању заснивања радног односа са страним 
држављанином (радну дозволу) и одобрење о привременом бо-
равку у Републици Србији.
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Друга фаза програма „Јачање организација цивилног 
друштва у Србији“ отпочела је средином месеца, инфосесијом за 
представнике организација цивилног друштва, одржаном у бео-
градском Медија центру. Кроз конкурс који Амбасада Норвешке 
реализује у оквиру ове фазе програма, финансираће се организа-
циони трошкови организација цивилног друштва у Србији, како би 
се побољшала одрживост и ефекти активности које ове организа-
ције реализују у областима социјалне инклузије, људских права и 
борбе против корупције, и подстакла већа укљученост јавности у 
рад цивилног друштва. 

На сесији је било речи о ситуацији у којој се цивилни сектор у 
Србији налази, дометима доприноса које цивилно друштво даје у 
јачању партиципаторне демократије у земљи, потенцијалима за 
постизање одрживости и степену укључености јавности у рад ци-
вилног друштва, али и техничким детаљима програма.

Норвешки амбасадор у Београду, Нилс Рагнар Камсваг, уз 
подсећање да је земља од 2000. године Србији дала 240 милиона 
евра донација, истакао је да су после помоћи државним органима 
за реформу јавне управе на ред дошле локалне самоуправе и ци-
вилно друштво. 

„Помоћ њима ове године требало би да нарасте на око четири 
милиона евра, а у протеклом периоду била је око пола милиона 
годишње“, навео је Камсваг, који сматра да јавност у Србији и даље 
има врло негативно мишљење о невладиним организацијама, јер 
мисли да су усредсређене саме на себе и не доприносе развоју 
друштва. Разлог је можда у чињеници што НВО немају сталне из-
воре финансирања, него се финансирају од пројекта до пројекта. 
Камсваг је оценио да је Србија показала велику грађанску хра-
брост и изразио наду у унапређење синергије између цивилног 
друштва и органа власти.

Премијер Србије, Ивица Дачић, захвалио је Норвешкој, али и 
ЕУ, на великој развојној помоћи коју је Србија добила у последњих 
10 година, истичући да помоћ ЕУ износи 2,5 милијарди евра. По 
његовим речима, Влада Србије апсолутно подржава пројекте који 
се финансирају из тих развојних средстава, нарочито оне усмере-
не на развој цивилног друштва и институција у Србији. Истичући 
подршку Норвешке, Дачић је подсетио да је и Немачка један од 
највећих појединачних билатералних донатора, с милијарду евра 
развојне помоћи за 10 година, а навео је и да бесповратна помоћ 
Шведске достиже 133 милиона евра. Ова средства помажу рефор-
му друштва и усклађивање са европским стандардима.

„Не би требало да почињемо реформу законодавства и прила-
гођавање нашег друштва европским стандардима тек када се буде 
одредио датум за почетак преговора, него да преговоре дочекамо 
спремни. Треба да хармонизујемо наше законодавство и учинимо 
да пракса спровођења закона буде таква да више није неопходно 
да сто пута доносимо одређене стратегије и акционе планове, који 
се понављају из године у годину, а имамо законе који се не при-
мењују“, рекао је Дачић. Он је нагласио да су организације цивил-
ног друштва партнери са којима Влада мора да сарађује.

„Мора да се разговара са свим групама и организацијама које 
могу да говоре у име одређене категорије, као и специфичним ор-
ганизацијама које немају везе са државом, али имају са друштвом 
и животом у Србији“, поручио је Дачић.

Шеф Делегације ЕУ у Србији, Венсан Дежер, подсетио је да и 
Србија, Норвешка и ЕУ деле заједничке вредности - демократију, 
поштовање људских права и толеранцију.

„Организације цивилног друштва у Србији имају врло битну 
улогу као контролни механизми у праћењу примене закона, која 
често изостаје. Суштинска улога невладиних организација је ус-
постављање дијалога у друштву о многим питањима. Најновији 
примери случајева о којима је потребан дијалог су хулиганство и 
насиље на утакмицама и дешавања око Параде поноса. Уздам се у 
премијера, Владу Србије и парламент да ће нам пружити подрш-
ку у овој врсти дијалога“, поручио је Дежер и оценио присуство 
званичника на инфосесији као снажну поруку народу Србије и ор-
ганизацијама цивилног друштва о посвећености власти суштин-
ским вредностима.

Председница Одбора Скупштине Србије за европске интегра-
ције, Милица Делевић, оценила је да друштво у Србији мора да 
научи да прихвати сваку различитост која није угрожавајућа за 
неког другог.

„Свако од нас се може позвати на људска права, јер је у једном 
тренутку у мањини. Ови пројекти ће допринети изградњи толе-
рантнијег друштва у Србији, јер су као приоритети ове помоћи од-
ређене три области: људска права и недискриминација, социјално 
укључење мањина и рањивих група и антикорупција и транс-
парентност. У нашој земљи постоји снажна друштвена подршка 
транспарентности и борби против корупције, али су и друге две 
области веома важне за напредак ка ЕУ, отварање преговора и 
очување визне либерализације“, рекла је Делевићева и подсетила 
да Норвешка помаже Србији у процесу евроинтеграције, али нас и 
учи да на другачији начин размишљамо о чланству у Унији и ко-
лико наше ангажовање на мењању српског друштва заправо нема 
много алтернативе.

     А.Б.

Јачање организација цивилног друштва у Србији

ПОСВЕЋЕНОСТ СУШТИНСКИМ 
ВРЕДНОСТИМА

Кроз конкурс који реализује Амбасада Норвешке финансираће се организациони трошкови организација цивилног 
друштва, како би се побољшала одрживост и ефекти активности које ове организације реализују у областима социјалне 

инклузије, људских права и борбе против корупције и подстакла већа укљученост јавности у рад цивилног друштва
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Статистички подаци указују на изразито слабо искоришћен 
економски потенцијал жена у Србији. Само 38,8 одсто жена 
радног узраста (15-64 године), било је запослено у априлу 
2011. године, у односу на 52,2 одсто мушкараца. Неиско-
ришћен потенцијал у значајној мери може бити покренут 

одговарајућим програмима подршке предузетништву жена, што 
ће допринети и укупном економском расту и повећању запосле-
ности у Србији. На иницијативу Министарства финансија и при-
вреде, а у циљу прикупљања поузданијих података о обиму и 
природи женског предузетништва у Србији, као и о делотворности 
постојећих мера државне подршке предузетништву и малим и 
средњим предузећима, из перспективе жена предузетница урађе-
не су „Полазна студија о предузетништву жена у Србији“ и „Родна 
анализа одабраних државних мера за подршку предузетништву“. 
Резултати су представљени јавности на конференцији “Женско 
предузетништво у Србији - карактеристике, препреке и потребне 
мере подршке”, коју су у оквиру обележавања Европске недеље ма-
лих и средњих предузећа, организовали Министарство финансија 
и привреде и UN Women. 

Министарка регионалног развоја и локалне самоуправе, Ве-
рица Калановић, истакла је да у Србији мушкарци предузетници 
апсолутно доминирају у односу на жене предузетнице, јер оне чине 
тек једну четвртину укупног броја привредника. Говорећи о резул-
татима студије о предузетништву жена у Србији, Калановићева је 
навела да 22 одсто предузетница запошљава до 10 људи, док само 
четири процента имају нешто већа предузећа. Уз исте пословне 
проблеме које имају и мушкарци, предузетнице имају и додатне 
тешкоће, условљене пре свега њиховом природном улогом мајке 
и супруге.

„Теже је бити успешна жена него успешан мушкарац. Жене се 
често сусрећу са тешкоћама у усклађивању породичних и послов-
них обавеза. Србија у томе није изузетак. Међутим, код нас жене не 
улазе у предузетништво због изазова, него из економске нужде, јер 
не могу на другачији начин да се упосле“, рекла је Калановићева. 

Жене се у мањем проценту одлучују за предузетништво, из-
међу осталог и због чињенице да су некретнине врло ретко у њи-
ховом власништву. Поводом тога, Калановићева је додала да јој 
стидљиво изгледа подршка женском предузетништву, ако се кре-
дити лимитирају на пет милиона, а потом као гаранција тражи, по-
ред доброг бизнис плана и хипотека.

„Када конкуришете за кредит код банке, банка вас не пита 
ког сте пола, већ тражи осигурање кредита, хипотеку, некретнину. 
Жене ту врсту осигурања немају“, каже Калановићева и истиче да 
је неопходно направити евиденцију власничке структуре у Србији, 
како би се женама омогућило равноправно конкурисање за кре-
дите. 

Држава је у претходном периоду донела одређене мере за 
подршку предузетништву, па и женском предузетништву, међу 
којима су „старт-ап“ кредити које користи чак 39 одсто предузетни-
ка. 

„Држава ће наставити са мерама подршке женском преду-
зетништву, али да би тај значајан ресурс био покренут, пре било 
каквих мера подршке и подстицаја, потребно је да жене саме почну 
да верују у себе“, закључила је министарка Калановић.

Посебна саветница у Министарству финансија и привреде, 
Драгијана Радоњић Петровић, најавила је подршку женском пре-
дузетништву кроз повољније кредите Фонда за развој, али и нефи-
нансијске мере, попут обука и помоћи у изради бизнис планова. 

„Једна од мера подршке женског предузетништва је и кредитна 
линија намењена женама, коју за наредну годину припрема Фонд 
за развој, под повољним условима, у вредности од пола милиона 
до пет милиона динара“, рекла је Драгијана Радоњић Петровић и 
додала да је једна трећина учесница у студији навела да није била 
озбиљно схваћена, само због тога што су жене, а да је једна петина 
активних предузетница имала лошији третман у односу на колеге.

Директорка Канцеларије UN Women у Србији, Асја Вербанова, 
истакла је да више од половине радно способних жена у Србији не 
улази на тржиште и економски је неактивно. Жене су присутније 
на неформалном тржишту, што не одговара њиховом образовању, 
имајући у виду да са факултета изађе 60 одсто жена. Када је реч о 
предузетништву, Вербанова је нагласила да жене у Србији имају 
велики потенцијал и истакла пример земаља ЕУ, где је једна од 10 
жена предузетница, а један од четири мушкарца предузетник.

 А.Б.

Женско предузетништво у Србији

ТЕШКО ЈЕ БИТИ УСПЕШНА
„У Србији жене не улазе у предузетништво због изазова, него из економске нужде, јер не могу на 

другачији начин да се запосле“, истиче Верица Калановић

Студије
Израда студија започета је у оквиру пројекта “Унапређење 

подршке женском предузетништву у Србији”, који треба да 
пружи подршку женском предузетништву у нашој земљи и 
подигне га на виши ниво. Најважнији циљ пројекта је да пружи 
подршку кључним институцијама да интегришу родну перс-
пективу у своје политике, програме, деловање и буџетирање 
и тиме допринесу сузбијању родно засноване дискриминације 
на тржишту рада. 

Подстицање предузетништва жена у Србији значајно је и 
за коришћење пунијег економског потенцијала, али и за оства-
ривање родне равноправности у области економске партици-
пације. Студија би требало да покаже и да ли постојеће мере 
могу да се унапреде, како би се побољшао постојећи пословни 
амбијент за жене и омогућило њихово значајније укључивање 
у бизнис.

Идеални тип женског предузећа
Жене у Србији се углавном одлучују за микропреду-

зетништво (99% предузетница запошљава мање од 10 лица), 
и то најчешће у сектору услуга и на локалном тржишту (76% 
наступа искључиво на локалном тржишту). Шансе за успеш-
но пословање високе су када је предузетница млада жена која 
је претходно била запослена, која избегава сектор класичних 
личних услуга, отвара бизнис у области где је претходно ра-
дила и где већ поседује одређена знања и контакте, учествује 
у програмима едукације, иновира производе или услуге и има 
добру, редовну сарадњу са другим предузећима која су јој 
клијенти.
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У просторијама Испоставе 
Оџаци сомборске филијале НСЗ, 
уручени су уговори по основу 
локалних акционих планова 
запошљавања. Додели уговора 
присуствовали су заменица ди-
ректора Покрајинске службе за 
запошљавање и председница 
Локалног савета запошљавања у 
Оџацима Снежана Седлар, пред-
седница Општине Оџаци Изабе-
ла Шерић, директорка Филијале 
Сомбор Јасна Миљеновић и заме-
ник председнице Општине Оџа-
ци Васил Насловски.

У току ове године Филијала 
Сомбор и Општина Оџаци су рас-
писале три јавна позива. Први 
је позив за доделу субвенција 
за самозапошљавање у једнократном износу од 160.000 динара, 
односно 200.000 динара у случају самозапошљавања особе са ин-
валидитетом. Субвенција за самозапошљавање одобрена је за 20 
незапослених, који ће се запослити покретањем сопствене делат-
ности. Вредност ових програма је 3,2 милиона динара.

Други јавни позив је био намењен послодавцима који отварају 
нова радна места и запошљавају незапослене са евиденције НСЗ, 

на неодређено време, у трајању 
од најмање 12 месеци, са пуним 
радним временом. Субвенција 
се одобрава у једнократном из-
носу од 200.000 динара по но-
воотвореном радном месту. На 
овај начин је посао добило 10 
лица са евиденције незапосле-
них.

Трећи јавни позив, односно 
позив за организовање спро-
вођења јавних радова, реали-
зоваће се кроз 5 јавних радо-
ва, на којима ће се запослити 
24 незапослена лица. Укупна 
вредност јавних радова је 3 ми-
лиона динара. Јавни радови се 

организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих 
категорија и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и 
унапређења радних способности незапослених лица. Јавне радове 
спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Општи-
на Оџаци, на основу јавног позива. Максимална дужина јавног 
рада је 6 месеци.

ЦЗИ

Јесењи сајам запошљавања у Зрењанину одржан је 17. ок-
тобра, у простору Хале спортова „Медисон“ у Зрењанину. Сајам 
је окупио 20 послодаваца, који су тражили извршиоце за 215 
радних места. Сајам је отворио заменик градоначелника Зрења-
нина, Чедомир Јањић, а присутнима су се обратили и директор 
Покрајинске службе за запошљавање Владимир Срдић и директор 
Филијале Зрењанин, Перо Кнежевић, који је истакао: „На претход-
ном сајму, који је одржан у априлу, запослено је 267 лица. Било је 
поднето укупно 1.136 апликација, што значи да је отприлике сва-
ки четврти посетилац засновао радни однос. Надам се да ће и овај 
сајам бити барем приближно успешан као претходни.“

Понуђени су послови за различите струке, занимања и степене 
стручности, а највећа потражња била је за радницима са заврше-
ном средњом школом. Тражени су радници у производњи, помоћ-
ни радници, електроинсталатери, магационери, шивачи, кројачи, 
пеглари, израђивачи горњих и доњих делова обуће, инсталатери, 
бравари, радници обезбеђења, продавци, месари, теренски комер-
цијалисти, агенти продаје, агенти осигурања, електроинжењери, 
машински инжењер, инжењер текстилства.

За сајам као модеран и популаран облик посредовања у запо-
шљавању, за регрутовање кадрова, определиле су се фирме: Ме-
капласт, Неолинк, Уника, Мелер, Гец, Лошонци јуниор, Исо Роко, ББ 
трејд, Гомекс, Компани ББ, Младинска књига, Лабан комерц, Мер-
кур комерц, Дунав осигурање, Фулгар ист, Стар фешн, Беохемија, 
Полар секјурити, И.Ц.Ц. лифт, Тапвер.

Сајам је изазвао велико интересовање незапослених, те су 
спортску халу, у потрази за послом, посетиле на стотине Зрењани-

наца. Највећи број незапослених заинтересован је за рад у зрења-
нинској „Беохемији“ и у страним фирмама: немачком „Гецу“, фран-
цуском „Мекапласту“, „Фулгару“,  фирми „Исо Роко“, која се први 
пут појавила на сајму, а регрутовала је заинтересоване за рад у 
Немачкој.

А. Штрбац 

Нова запошљавања у Оџацима

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ

Сајам запошљавања у Зрењанину

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
На претходном сајму, који је одржан у априлу, запослено је 267 лица. Било је поднето укупно 1.136 апликација, што 

значи да је отприлике сваки четврти посетилац засновао радни однос

У току ове године Филијала Сомбор НСЗ и Општина Оџаци су расписале три јавна позива. Први је позив за доделу 
субвенција за самозапошљавање у једнократном износу од 160.000 динара, односно 200.000 динара у случају 

самозапошљавања особе са инвалидитетом



   |  Број 489  |  31.10.2012. Бесплатна публикација о запошљавањунационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs62 

Усвету тренутно има више од 20 милиона људи који су 
жртве радне експлоатације, а зарада од тог облика кри-
минала годишње износи око 32 милијарде долара. У 
земљама Европске уније, 880.000 људи су жртве принуд-
ног рада, укључујући и принудну сексуалну експлоата-

цију, показују процене Међународне организације рада. Додатно, 
случајеви трговине људима у циљу радне експлоатације су специ-
фични по великом броју жртава, који у појединачним случајевима 
достиже и више хиљада људи. 

Земља порекла, транзита и дестинације
У земљама региона четири од 1.000 особа жртве су радне екс-

плоатације, а за решавање тог великог проблема потребан је висок 
степен политичке воље која у Србији варира. Према америчком 
Стејт департменту, Србија се од 2005. сврстава у групу 2 на основу 
испуњавања стандарда у борби против трговине људима. Србија 
је земља порекла, транзита и дестинације жртава трговине људи-
ма, уз пораст интерне трговине људима, што је допринело бољој 
видљивости домаћих држављанки и држављана међу жртвама, 
тј. чињенице да је Србија и земља порекла жртава трговине људи-
ма, стоји у извештају београдске невладине организације Акција 
против трговине људима- АСТРА, за период 2000-2010. 

Поводом Европског дана борбе против трговине људима, 
Астра и ОЕБС покренули су медијску кампању „Стоп радној екс-

плоатацији“, коју је финансијски подржала Аустријска агенција 
за развој. Кампања има за циљ превенцију овог облика трговине 
људима, као и пружање одговарајуће подршке особама које су 
под ризиком или су преживеле трговину људима у циљу радне 
експлоатације. Кампања треба да омогући боље разумевање сло-
жености ове проблематике, као и свеобухватно учешће свих ре-
левантних актера укључених у превенцију, сузбијање трговине 
људима и пружање директне помоћи жртвама.

Гладни, без воде и медицинске неге
Представница Астре, Елена Крсмановић, наглашава да је нај-

чешћи облик трговине људима сексуална експлоатација, чије су 
жртве углавном жене.

„Још увек су најчешће жртве жене, а када је реч о радној екс-
плоатацији, све је више мушкараца, око 15%. Такође, повећава се 
број наших држављана који су жртве трговине људима. Свака шес-
та особа која је тражила помоћ од Астре била је жртва радне екс-
плоатације. Најчешће жртве су мушкарци, и то углавном физички 
радници, који се експлоатишу на грађевини и градилиштима у 
земљама бившег СССР, али смо забележили и случајеве у земљама 
западне Европе и случајеве где су експлоатисане жене или инте-
лектуалци. Жртве радне експлоатације су изложене најразличи-

Европски дан борбе против трговине људима

СТОП РАДНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
Српска полиција је у протеклих девет месеци ове године истражила 25 случајева трговине људима, поднела кривичне 

пријаве против 55 извршилаца, а идентификовано је 49 жртава трговине људима, од којих је само једна била 
страна држављанка. Актуелна кампања треба да омогући боље разумевање сложености ове проблематике, као 
и свеобухватно учешће свих релевантних актера укључених у превенцију, сузбијање трговине људима и пружање 

директне помоћи жртвама

Чеп
Примамљиви огласи за запошљавање, који обећавају доб-

ру зараду и високе бонусе, често и у иностранству, могу да буду 
параван за трговину људима. Такође, интернет и друштвене 
мреже су савезници трговаца људима. Жртва може да буде 
свако, без обзира на пол, расу или образовање. Најпознатији 
случај радне експлоатације наших радника, у фирми „СербАз“ 
у Азербејџану, послужио је као инспирација Марчелу за песму 
„Чеп“. У оквиру кампање „Стоп радној експлоатацији“ напра-
вљен је медијски спот за ову песму, која описује сурове услове 
живота и рада жртава радне експлоатације. Представници Ас-
тре замолили су све телевизије да им изађу у сусрет и емитују 
тај спот, чији је циљ превенција и сузбијање трговине људима.
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тијим врстама злостављања и тортуре. Они су углавном гладни, 
без воде и медицинске неге, немају никакве хигијенске услове, 
страхују за живот, малтретирају их и кажњавају“, рекла је Крсма-
новићева и додала да је степен политичке воље у Србији углавном 
растао само онда када је борба против трговине људима предста-
вљала услов за даље напредовање земље у европским интегра-
цијама.

„Надамо се да ће се то променити и да ће се успоставити са-
радња државе и цивилног сектора, када је реч о искорењивању 
тог проблема. На решавању проблема трговине људима требало 
би да буду ангажоване и надлежне инспекције које прате, између 
осталог, и токове новца“, рекла је Крсмановићева и подсетила да је 
неопходно предузети акције које су усмерене на добробит жртава, 
јер све што се ради усмерено је на побољшање законских оквира 
или ствари које лепо звуче, али остају само на папиру. 

Ствар политичке воље
„Ми немамо директну линију помоћи од државе, немамо 

смештај за жртве, нису заштићене као сведоци, па 22 месеца нис-
мо имали случај да је жртва сведочила у специјалном суду, већ 
су приморане да се суочавају са трговцима“, каже Крсмановићева.

Српска полиција је у протеклих девет месеци ове године ис-
тражила 25 случајева трговине људима, поднела кривичне прија-
ве против 55 извршилаца, а идентификовано је 49 жртава тргови-
не људима, од којих је само једна била страна држављанка. 

„Ситуација јесте боља од ситуације коју смо затекли пре годи-
ну-две, али свакако постоје многе ствари које морају да се ураде, 
како бисмо могли да приступимо озбиљнијем сузбијању трговине 
људима“, каже Елена Крсмановић, из Астре.

Шеф Одељења за демократију Мисије ОЕБС у Србији, Јан Лу-
небург, истакао је да су за сузбијање радне експлоатације неоп-
ходни унапређење успостављених механизама за упућивање и 
идентификацију жртава и подршка раду специјализованих нев-
ладиних организација.

„Један од кључних елемената у пружању одговора на проблем 
радне експлоатације је сузбијање сиромаштва, које не може бити 
поверено једном појединачном актеру“, додао је Лунебург о јед-
ном од главних фактора који утичу на подложност људи радној 
експлоатацији.

Улога медија
Милутин Петровић, режисер спота за кампању „Стоп радној 

експлоатацији“, истакао је да медији имају велику улогу у подр-
шци борбе против овог облика трговине људима, како у подизању 
свести јавности, тако и у мотивисању државе да се активније 
укључи у искорењивање радне експлоатације. Он је признао да му 
је, упркос дугогодишњој сарадњи са Астром, било тешко да пове-
рује у постојање радне експлоатације и сурове услове у којима се 
налазе жртве. Поред целодневног рада у тешким и небезбедним 
условима, недостатка воде, хране, лекова и основних хигијенских 
услова, ови људи суочавају се са претњама, физичким и психич-
ким малтретирањем, страхом за сопствени живот и животе чла-
нова породице, а да при томе немају шансу да се из такве ситу-
ације избаве.

Суморна слика Европе
Кривично гоњење одговорних за трговину људима на нивоу 

Европе је и даље на ниском нивоу, а најновији подаци показују да 
је број осуђених за трговину људима 2010. био мањи него 2008. 
године, саопштила је Европска комисија. Резултати најновијег ис-
траживања Еуробарометра показују да 93% Европљана сматра да 
чланице ЕУ треба да сарађују у борби против трговине људима.

„Лишавање људи слободе, експлоатисање и трговина људима 
као робом ради стицања профита, озбиљна су кршења људских 
права. Трговина људима не може бити толерисана ни у каквом об-
лику, било у Европи или на неком другом месту у свету“, наводи се 
у саопштењу Европске комисије. У саопштењу се додаје да постоје 
закони и одговарајуће мере за борбу против трговине људима, као 
и политичка воља чланица ЕУ, али да пажњу сада треба усредсре-
дити на њихову примену.

„Морамо да законе претворимо у реалност. Имамо обавезу, 
моралну и правну, да делујемо и то морамо да урадимо у партнер-
ству с међународним организацијама, трећим земљама, органи-
зацијама цивилног друштва, приватним сектором и свим другим 
релевантним актерима у ЕУ и ван ње. Да бисмо искоренили трго-
вину људима, морамо да делујемо заједно“, истакла је комесарка 
за унутрашња питања Сесилија Малмстром.

А.Б.

Преовлађују домаћи држављани
У извештају Астре за период 2000-2010, наводи се да је 

тешко доћи до прецизних података о броју идентификованих 
жртава трговине људима у Србији или лица којима је пружена 
помоћ. Разлог томе је што велики број жртва није регистрован 
и што нема координације у евиденцији, нити јединствене мето-
дологије регистровања. 

Последњих година трговина људима унутар граница Ср-
бије чини око половине свих случајева у Србији. Међу иден-
тификованим жртвама преовлађују домаће држављанке и 
држављани (у 75% случајева). До краја 2004. већина иденти-
фикованих жртава биле су стране држављанке, али у периоду 
2006-2007. године тај однос се мења у корист жртава домаћих 
држављанки/а (73,9%). Према подацима Астре, као и према 
подацима Службе за координацију заштите жртава трговине 
људима, 2008. и 2009. године је идентификовано само 12-15% 
страних жртава трговине људима, док су 2010. године домаће 
држављанке и држављани чинили чак 95% идентификованих 
жртава трговине људима. Сва деца коју је Астра идентифико-
вала и којима је пружала помоћ од 2007. године била су до-
маћи држављани.
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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
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