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Примена Закона о социјалној Заштити

ИМА ЛИ НОВЦА ЗА 
НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
Сиромаштво најтеже погађа децу и старе људе, те би законски 
оквир морао најпре њих да заштити. Извештаји са терена показују 
управо супротно - међусекторска сарадња не функционише, не 
постоје дефинисани протоколи, уговори...

Дан Заштите ПоДатака о личности

НЕДОВОЉАН  
ЗАКОНСКИ ОКВИР
Поред регулисања нормативне области, да би се изградило 
демократско друштво неопходно је деловање државних органа и 
друштва на изградњи институција и промени свести грађана 

ПрециЗније о  
ЗаПошљавању у немачкој

У ОЧЕКИВАЊУ КОНКУРСА
Aпелујемо на потенцијалне кандидате да још увек није време за 
достављање пријава. Будући да је у току прецизно дефинисање 
услова, неопходно је сачекати објављивање конкурса, јер 
пријаве које стигну раније неће бити узете у разматрање
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ЗАКОНИ ДАЛЕКО ОД РЕАЛНОСТИ
Закон о социјалној заштити, усвојен у марту 2011, у складу је са 

међународним нормама, али проблем представља његова примена, 
коју отежава споро доношење подзаконских аката. Изостаје и коор-
динација националних и локалних институција социјалне заштите, а 
центри за социјални рад често немају довољно запослених да помог-
ну свим угроженима - речено је на јавном слушању у парламенту о 
извештају Контакт коалиције невладиних организација које су пра-
тиле примену Закона о социјалној заштити. Извештај је настао током 
прошле године, у оквиру пројекта „Иницијатива за праћење социјал-
не политике“ коју је покренула НВО Грађанске иницијативе, а финан-
сијски подржала Амбасада Норвешке. Највећи проблем за примену 
закона представља споро доношење подзаконских аката, а још није 
усвојена Уредба о наменском трансферу средстава из буџета најне-
развијенијим општинама у Србији које, парадоксално, имају најмање 
корисника социјалне помоћи. 

Поводом 28. јануара, који се обележава као Дан заштите подата-
ка о личности, повереник за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, Родољуб Шабић, одржао је конференцију за јав-
ност на којој је изнео главне изазове у овој области.

„Према оцени експерата, у Закону који садржи око 60 чланова 
потребно је изменити или допунити око 50. Од самог усвајања укази-
вано је да се на њему мора радити, јер није усаглашен са међунаро-
дним стандардима. Ово би могао бити проблем ако Србија добије да-
тум за почетак преговора о придруживању ЕУ, пошто ће се то питање 
прво наћи на столу. Ипак, од формалног усаглашавања законских 
одредби са релевантним документима ЕУ много је битнија обавеза 
државе да обезбеди остваривање и заштиту Уставом Србије зајамче-
них права грађана“, рекао је Шабић.

Након што је 17. јануара на званичном сајту Националне службе 
за запошљавање објављена информација да су Савезна агенција за 
запошљавање Немачке и Национална служба за запошљавање Ср-
бије потписале Споразум о посредовању у привременом запошља-
вању српских радника у Савезној Републици Немачкој, те да су на 
тај начин отворене нове могућности за запошљавање радника за 
здравствену негу у болницима и домовима за стара лица на терито-
рији Немачке, у НСЗ су у великом броју почеле стизати пријаве за-
интересованих кандидата, лекара и медицинског особља. Иако је у 
саопштењу прецизно наведено да ће први радници кренути након 
завршетка припрема и аплицирања на оглас, већина није обратила 
пажњу на чињеницу да оглас, односно конкурс, још увек није ни обја-
вљен. Тим поводом смо замолили Невену Летић, начелницу Одељења 
за посредовање у запошљавању у НСЗ, да објасни ко у овом тренутку 
може аплицирати за посао у Немачкој.

Невладина организација „Енека“ из Ниша, у сарадњи са компа-
нијом „Филип Морис“, поново реализује програм “Покрени се за по-
сао”, али ове године на националном нивоу. Главни циљ програма је 
пружање подршке за започињање или развијање сопствене послов-
не делатности људима са здравом пословном идејом, путем доделе 
бесповратних средстава за набавку неопходне опреме, али и кроз 
пословне и стручне обуке и саветовање приликом регистрације пре-
дузећа и осталих административних процедура. Биће одобрено 100 
нових грантова новооснованим фирмама, као и онима које желе да 
унапреде своје пословање. Конкурс је отворен од 3. децембра 2012. до 
28. фебруара 2013. године, а заинтересовани могу да се пријаве преко 
сајта www.pokrenisezaposao.rs.

    Редакција



Индустријска зона у Јагодини

Фабрика за производњу ауто-цирада „Андреа конфенциони“ у Јагодини, почеће са 
производњом крајем фебруара, а до краја августа ће бити запослено свих 500 радника, како 
стоји у уговору између Скупштине града Јагодине и ове компаније

Изградња фабрике почела је у марту прошле године, 
а градиле су је домаће фирме „Неимар“ из Јагодине и 
„Николић“ из Краљева. Реч је о гринфилд инвестицији 
из области аутомобилске индустрије, вредној девет ми-
лиона евра. Компанија „Андреа конфенциони“ (Andrea 

confenzioni) има фабрике у Египту, Румунији и Тунису, а објекат 
у Јагодини је највећи. Производи цираде за највеће европске и 
светске аутомобилске компаније: „Ауди“, БМВ, „Пежо“, „Ситроен“, 
„Порше“, „Сузуки“, „Фијат“, „Алфа Ромео“, „Ламборџини“ и „Астон 
Мартин“.

Скупштина града Јагодине италијанском инвеститору дала је 
земљиште бесплатно, са комплетном инфраструктуром, уз услов 
да запосли раднике из Србије. У јагодинској индустријској зони 
управо је у току монтажа и испробавање прве производне линије 
машина за израду цирада за аутомобиле. Фабрика за производњу 
ауто-цирада „Андреа конфенциони“ у Јагодини величине је 8300 
квадрата. Почеће са производњом крајем фебруара, а до краја ав-
густа ће бити запослено свих 500 радника, како и стоји у уговору 
између Скупштине града Јагодине и „Андреа конфенциони“. За ме-
сец дана у Индустријској зони почиње и изградња руске фабрике 
за производњу картонске амбалаже, а у марту ће италијански про-
извођач седишта за аутомобиле „Аунде“, такође почети изградњу 
фабрике.

„До краја ове године у Индустријској зони у Јагодини биће за-
послено 1000 људи, јер су нова радна места највећи проблем у Ср-
бији“, рекао је тим поводом Драган Марковић Палма, председник 
Скупштине Општине Јагодина, и подсетио да је од 2000. до 2004. 
године у Јагодини без посла остало 14.000 радника.

„Локална самоуправа ће се, као и до сада, максимално анга-
жовати да нађе нове инвеститоре. Очекујем да ће у наредне три го-
дине у Јагодини бити запослено преко 3000 људи, што аутоматски 
значи да ће бити мање грађана у стању социјалне потребе. Ступи-
ли смо у контакт са Привредном комором Лондона и ове године ће 
наша привредна делегација посетити британску престоницу, како 
бисмо договорили долазак инвеститора“, рекао је Марковић.

Директор производње „Андреа конфенциони“ у Јагодини, Ми-
лорад Вијатов, каже да је почела проба свих нових машина које 
пристижу из Италије. 

„Сада смо почели пробну производњу за ФИАТ, а у другој фази 
креће прозводња за АУДИ и коначно производња ауто-цирада за 
све наше коминтенте“, истиче Вијатов. 

На препоруку власнице фабрике „Андреа конфенциони“ Па-
оле Тавели и компанија „Аунде“ се одлучила на инвестицију у Јаго-
дини. Реч је о гринфилд инвестицији из области аутомобилске ин-
дустрије, а инвестициони пројекат предвиђа улагања од најмање 
девет милиона евра у изградњу производне хале и производну 
опрему. Изградња фабрике у јагодинској индустријској зони, на 
3.500 квадратних метара, која ће запошљавати више од 100 рад-
ника, требало би да почне крајем фебруара. Директор „Аунде“ за 
Србију Енрико Верњано (Enrico Vergnano), који је и један од влас-
ника компаније, каже да планирају да се у Србију пребаци произ-
водња седишта и за нови „фијат500Л“. 

Компанија „Аунде“ запошљава 12.500 радника, има 85 фабри-
ка у 25 држава, а за Јагодину се одлучила због добрих услова који 
су јој понуђени и близине фабрике „Фиат аутомобили“ Крагујевац. 

„То је амбициозан пројекат на коме радимо последње две го-
дине. Добили смо посао израде 100 одсто седишта. Срећни смо 
да италијански стил и српска производња могу да се примене и 
на следеће нове пројекте“, истиче Верњано. Он је изразио задо-
вољство што ће фабрика у Јагодини брзо бити саграђена, а у плану 
је и проширивање производње и запошљавање нових радника из 
Јагодине. Држава ће за ту фабрику обезбедити субвенције од 6.000 
евра по запосленом раднику. Најављено је да ће у наредне две го-
дине фабрика запослити још 200 радника, тако да ће у њој укупно 
радити 300 људи из Јагодине.

	 СМЦ

НОВА РАДНА МЕСТА

Десет хиљада незапослених
У Јагодини се на евиденцији Службе за запошљавање на-

лази 10.000 незапослених, а председник Скупштине Општине 
Јагодина, Драган Марковић Палма, најавио је да ће до краја ове 
године у Индустријској зони у Јагодини бити запослено 1.000 
људи, а за три године још 2000. Ове године привредна делега-
ција Јагодине посетиће и престоницу Велике Британије како би 
договорила долазак инвеститора.
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Поводом 28. јануара, који се обележава као Дан заштите по-
датака о личности, повереник за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности, Родољуб Шабић, одржао је конфе-
ренцију за јавност на којој је изнео главне изазове у овој области.

„Србија нема ниједан озбиљан законом утврђен пропис којим 
би се регулисала заштита података грађана у области видео-над-
зора, заштите биометријских података, директног маркетинга, па 
чак и безбедносних провера“, упозорио је Шабић и нагласио да је 
пре неколико месеци упутио позив Влади Србије да законом уре-
ди област безбедносних провера, јер се тако чини у уређеним др-
жавама. 

„Ниједна земља не може да се лиши безбедносних провера, 
али се то не може чинити подзаконским актима или по сопстве-
ном нахођењу, чиме се могу одређене особе дисквалификовати 
или им неосновано оспорити нека права. Неколико месеци сам 
упозоравао на проблем контроле електронске комуникације, а по-
том се прошлог лета догодио скандал са праћењем комуникације 
шефа државе и потпредседника Владе Србије“, рекао је Шабић, до-
дајући су неопходне измене Закона о заштити података о лично-
сти, који је усвојен 2008. године, или доношење новог закона, који 
ће уклонити пропусте. 

Шабић је поновио да је у више наврата апеловао да се без од-
лагања приступи раду на изменама и допунама Закона о заштити 
података о личности, као и доношењу подзаконских аката из на-
длежности владе са којима се дуго касни. 

„Према оцени експерата, у Закону који садржи око 60 чланова 
потребно је изменити или допунити око 50. Од самог усвајања ука-
зивано је да се на њему мора радити, јер није усаглашен са међу-
народним стандардима. Ово би могао бити проблем ако Србија до-
бије датум за почетак преговора о придруживању ЕУ, пошто ће се 
то питање прво наћи на столу. Ипак, од формалног усаглашавања 
законских одредби са релевантним документима ЕУ много је бит-
нија обавеза државе да обезбеди остваривање и заштиту Уставом 
Србије зајамчених права грађана“, рекао је Шабић и нагласио да 
прошла Влада Србије, иако је била обавезна, четири године није 
усвојила потребна подзаконска акта за примену овог закона, нити 
је усвојила Акциони план за спровођење стратегије о заштити по-
датака. 

„Година пред нама је прилика да решимо нека елементар-
на питања која су се појављивала, јер не може нико да доводи у 
питање права грађана, гарантована законом, зато што неки из-
вршни орган власти није донео подзаконски акт. Изменама или 
усвајањем закона би требало решити и питање да ли послодавац 
увидом у евиденцију запослених о коришћењу службених телефо-
на крши закон и како би требало решити ово питање“, напоменуо 
је Шабић.

Према његовим речима, поред регулисања нормативне обла-
сти, да би се изградило демократско друштво неопходно је дело-
вање државних органа и друштва на изградњи институција и про-
мени свести грађана. Повереник је истакао да није довољно само 
донети закон, већ је неопходно формирати и орган власти који је у 
стању да обезбеди његову примену. Подсећајући да Закон о заш-
тити података о личности спроводи Повереник, он је истакао да 
та институција ради са ресурсима који су најскромнији, односно 
мањи него што је то случај у сличним институцијама у бившим 
југословенским републикама. 

„Шест овлашћених лица треба да врши надзор над неколико 
стотина хиљада субјеката, а нема ни адекватне просторије за рад“, 
рекао је Шабић и захвалио се медијима и невладиним организа-
цијама које су му помагале у протеклом периоду. 

А.Б.

Поред регулисања нормативне области, да би се изградило 
демократско друштво неопходно је деловање државних органа 
и друштва на изградњи институција и промени свести грађана. 
Није довољно само донети закон, већ је неопходно формирати и 
орган власти који је у стању да обезбеди његову примену 

Дан заштите података о личности

нЕдовоЉан  
ЗаКонсКи оКвир

Европска дигитална економија
Двадесет осми јануар обележава се као Дан заштите по-

датака о личности од 1981. године, када је потписан први оба-
везујући међународни документ о заштити података о лич-
ности - Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску 
обраду личних података.

Савет Европе и Европска комисија овај дан заједнички 
обележавају као Европски дан заштите података. Пре годину 
дана Европска комисија је предложила свеобухватну реформу 
правила из 1995. године о заштити података, како би се ојачало 
право на приватност и поспешила европска дигитална еконо-
мија.

„Да би дигитална економија напредовала, потребно је да 
јој људи верују. Многи људи нису спремни да постављају своје 
личне податке на интернет. То значи да су они мање склони да 
користе онлајн услуге и остале технологије“, оцењује се у сао-
пштењу Европске комисије. Ако се правила о заштити подата-
ка доследно примењују, повећаће се поверење људи, а обрада 
података биће сигурнија и јефтинија. 

Право на приватност
Закон о заштити података о личности, који уређује зашти-

ту, обраду и коришћење података и обезбеђује право на при-
ватност, усвојен је у Србији у октобру 2008. године. Заштита 
података обезбеђује се свима, без обзира на држављанство, 
пребивалиште, расу, пол, језик, вероисповест, политичко и дру-
го уверење, као и националну припадност или сексуално оп-
редељење. Законом је предвиђено да државни орган може да 
обрађује податке без пристанка лица ако је то потребно ради 
остваривања интереса безбедности, вођења кривичног пос-
тупка, заштите економских интереса државе, здравља, права 
и слобода.
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Потпредседник Владе Србије и министар рада, запошља-
вања и социјалне политике, Јован Кркобабић, за 2013. 
годину најавио је четири нова законска решења из свог 
ресора - измене Закона о раду, Закона о штрајку, Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању осо-

ба са инвалидитетом и нови Закон о социјалном предузетништву.
“Закон о социјалном предузетништву је углавном при-

премљен и сада улази у јавну расправу”, најавио је министар и 
изразио очекивање да се ни послодавци, ни радници неће проти-
вити доношењу тог закона, имајући у виду да је у Србији без посла 
750.000 људи, а више од пола милиона ради у сивој економији.

Министар Кркобабић сматра да је у 2013. години без икаквих 
проблема, уз политичку вољу и разумевање послодаваца, на ос-
нову тог акта и измена закона о запошљавању инвалидних лица, 
могуће упослити десетине хиљада људи. Све је припремљено и 
за отварање Центра за социјално запошљавање, у коме ће се оба-
вљати тренинзи и пружати помоћ за преквалификацију радника. 
Центар ће почети да ради чим се закон усвоји. 

Нацртом закона о социјалном предузетништву и запо-
шљавању у социјалним предузећима уређује се социјално пре-
дузетништво, циљеви и начела социјалног предузетништва и 
оснивање социјалног предузећа, подстицање социјалног преду-
зетништва, запошљавање у социјалном предузећу, евиденције и 
извештавање, надзор и друга питања од значаја за социјално пре-
дузетништво која посебно занимају јавност.

Улазећи у сферу економско-социјалних односа, одредбе овог 
документа афирмативном акцијом утичу на запошљавање, од-
носно остваривање права на рад теже запошљивих категорија 
лица која су истовремено материјално и социјално угрожена. Пи-

тања која регулише Закон о социјалном предузетништву и запо-
шљавању у социјалним предузећима третирају најважније проб-
леме са којима се Република Србија данас суочава, а то су велика 
незапосленост и недовољна запосленост грађана, као и егзистен-
цијалне тешкоће са којима се ови грађани истовремено сусрећу. 
Процењено је да постојећа регулатива у области запошљавања 
и социјалне политике не пружа довољан оквир за решавање на-
ведених проблема, и да је зато у проналажењу најадекватнијих 
решења потребно укључивање шире друштвене заједнице, а по-
себно јединица локалне самоуправе на територијама на којима 
живе најугроженије категорије грађана. Законска решења из ове 
области имају велики значај, сигурно ће изазвати и одређене по-
следице, па се зато очекује и велико интересовање јавности. 

Све примедбе и сугестије на Нацрт закона о социјалном пре-
дузетништву и запошљавању у социјалним предузећима могу се 
достављати и електронским путем, на адресу: nikolina.arbutina@
minrzs.gov.rs.

Министар Кркобабић је оценио да у првих шест месеци ове 
године не треба очекивати неки посебан напредак када је реч о по-
већању броја запослених, већ да ће значајнији и видљивији успон 
наступити тек у другој половини 2013. године.

“Велики пројекти и стране инвестиције у другој половини 
2013. позитивно ће се одразити на запошљавање и раст живот-
ног стандарда”, сматра Кркобабић, истичући да ће процес запо-
шљавања зависити и од тога колико су рационално употребљени 
унутрашњи финансијски ресурси и у којој мери се троше на под-
стицање производње. 

Извор:	minrzs.gov.rs

Говорећи о изменама Закона о раду, министар је указао да 
постоје одређене несугласице социјално - економских партнера по 
питању исплате отпремнина и дужине рада на одређено време. 
Како је навео, синдикати захтевају да се радницима приликом об-
рачунавања отпремнина призна укупан стаж, док послодавци ин-
систирају да у обзир буде узет само онај период који је запослени 
провео код њих. Кркобабић је напоменуо да раскорак постоји и по 
питању рада на одређено време, предочивши да европска заједни-
ца и послодавци захтевају да се он продужи до три године. Он је 
истакао да се тај проблем мора решити на прихватљив начин, ако 
није могуће постизањем консензуса, бар приближавањем ставова 
синдиката и послодаваца како би закон могао бити усвојен.

Подсетивши да Србија своју законску регулативу треба да 
усагласи са европском, Кркобабић је навео да то важи и за Закон 
о штрајку који треба да пропише ко може да штрајкује, где, када и 
под којим условима, указавши да и код тог акта постоје одређена 
неслагања социјално - економских партнера.

	 	 	 	 СМЦ

Усвајање закона који треба да допринесе подизању нивоа запослености социјално угрожених 
категорија становништва, очекује се у првој половини ове године. Улазећи у сферу економско-

социјалних односа, одредбе овог документа афирмативном акцијом утичу на запошљавање, односно 
остваривање права на рад теже запошљивих лица која су материјално и социјално угрожена

Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном предузетништву

ЗА ВЕЋУ КОНКУРЕНТНОСТ

Очекивања
На јавној расправи о Нацрту закона о социјалном преду-

зетништву и запошљавању у социјалним предузећима, коју је 
недавно организовало Министарство рада, запошљавања и со-
цијалне политике, међу првима су учествовали представници 
предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом. Они су изнели своје предлоге и су-
гестије у циљу унапређења регулисања ове важне области. Од 
новог закона се, пре свега, очекује смањење стопе ПДВ за со-
цијална предузећа, предност приликом јавних набавки и при-
оритет приликом пласирања производа.
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Број корисника социјалне заштите у Србији се од 2006. го-
дине са 424.798 повећао на 700.000. Међутим, издвајања 
у буџету за ове категорије становништва не прате тај 
тренд и за текућу годину је издвојено 9,4% средстава. 
Закон о социјалној заштити, усвојен у марту 2011, у 

складу је са међународним нормама, али проблем представља 
његова примена, коју отежава споро доношење подзаконских 
аката. Изостаје и координација националних и локалних инсти-
туција социјалне заштите, а центри за социјални рад често немају 
довољно запослених да помогну свим угроженима - речено је на 
јавном слушању у парламенту о извештају Контакт коалиције 
невладиних организација које су пратиле примену Закона о со-
цијалној заштити. Извештај је настао током прошле године, у ок-
виру пројекта „Иницијатива за праћење социјалне политике“ коју 
је покренула НВО Грађанске иницијативе, а финансијски подржа-
ла Амбасада Норвешке.

Примена закона је приоритет
На јавном слушању се о информацијама прикупљеним у те-

ренским истраживањима дискутовало са представницима ми-
нистарстава из области социјалне заштите, просвете и омладине, 
Националне службе за запошљавање, Тима за социјалну укљу-
ченост и смањење сиромаштва и експертима и представници-
ма скупштинског Одбора за рад, социјална питања, друштвену 
укљученост и смањење сиромаштва. Представљајући основне 
налазе из извештаја, говорници су се осврнули и на основне пре-
поруке ресорном одбору и Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике о томе како се примена Закона о социјалној 
заштити може унапредити и олакшати на терену.

„Стално се говори да је Закон о социјалној заштити скуп, али 
морамо да уложимо како бисмо остварили социјалну кохезију у 
наредним годинама. Неопходно је да власти као приоритет поста-
ве његову примену и да обезбеде већа издвајања“, рекла је пред-
ставница Грађанских иницијатива Маја Стојановић. 

Највећи проблем за примену закона представља споро доно-
шење подзаконских аката, а још није усвојена Уредба о наменском 
трансферу средстава из буџета најнеразвијенијим општинама у 
Србији које, парадоксално, имају најмање корисника социјалне 
помоћи. 

Државни секретар у Министарству рада, запошљавања и со-
цијалне политике Бранкица Јанковић, нагласила је да је у проте-
кла четири месеца усмерено 40 милиона динара локалним само-
управама, а да још увек у 40 општина не постоји сервис социјалне 
заштите. 

„Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
ради на Уредби о наменском трансферу средстава из буџета нај-
неразвијенијим општинама, пошто је из Министарства финансија 
овај документ враћен са озбиљним примедбама. Министарство 

рада ће затим поново упутити на мишљење Министарству фи-
нансија Предлог уредбе чије усвајање треба да омогући да се ис-
плате средства из буџета“, рекла је Јанковићева и нагласила да 
су у процедури усвајања најважнија подзаконска акта, а у току 
је и израда Акционог плана за спровођење Закона о социјалној 
заштити у сарадњи са Уницефом. Јовановићева је додала и да су 
неке одредбе овог закона тешко применљиве или уопште не могу 
да се примене.

Извештај, који ће на основу препорука изнетих током јавног 
слушања и округлих столова бити у потпуности довршен у фебру-
ару, прати примену овог закона у односу на 7 угрожених група 
- жене, млади, избеглице и расељена лица, деца, Роми, стари и 
особе са инвалидитетом. У извештају је обухваћен рад социјалних 
служби у 15 градова и општина у Србији.

Недовољна брига о деци и младима
Заменица председнице Одбора Скупштине Србије за рад, со-

цијална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, 
Ранка Савић, рекла је да у Србији 400.000 деце добија дечији до-
датак, а 140.000 деце до 13 година старости је сиромашно. Када 
је реч о социјалној заштити деце, у делу који се односи на храни-
тељство, у извештају се наводи да нема стручних људи за рад са 
децом са сметњама у развоју и да хранитељ, као и шира заједни-
ца, немају развијену свест о потребама ове рањиве групе. Храни-
тељи тврде и да је плата веома ниска и недовољна да подмири 
све потребе детета, нарочито у случају више од једног детета у 
породици. Хранитељи, такође, замерају што им се на основу хра-
нитељства не признаје радни стаж, чиме би остварили право на 
социјалну и здравствену заштиту, као и пензију. 

Аутори извештаја су уочили да у највећем броју градова 
међусекторска сарадња не функционише и да не постоје дефини-
сани протоколи или било какви уговори о сарадњи између свих 
актера чија је улога брига о деци. 

У извештају се анализира и социјална заштита младих. На-
води се да су закони неусаглашени када је реч о дефинисању ста-
росне границе за младе, па различите државне институције које 
се баве младима воде различите евиденције. Анализа је показала 
да не постоји чак ни техничка умреженост центара за социјални 
рад, па би размена информација и база података били први корак 
ка успостављању квалитетне сарадње и могућности доброг пла-
нирања. Такође, школе не сарађују са центрима за социјални рад 
и не постоје облици помоћи за социјално угрожене младе људе. 
Због тога они често напуштају школе, или не добију адекватну 
подршку како би упркос тешкој ситуацији ипак завршили школу 
и запослили се. Чак ни школе за образовање одраслих, у којима 
већину полазника чине млади (старости од 15 до 30 година), не 
сарађују са центрима за социјални рад и осталим релевантним 
институцијама, као што је Национална служба за запошљавање.

Примена Закона о социјалној заштити

Сиромаштво најтеже погађа децу и старе људе, те би законски оквир морао најпре њих да заштити. 
Извештаји са терена показују управо супротно - међусекторска сарадња не функционише, не постоје 
дефинисани протоколи, уговори...

има ли новца За најуГроЖеније
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Значај социјалног становања
 Избегла и расељена лица се суочавају са истим проблемима 

у протекле две, три године. Наиме, аутори извештаја сматрају да 
се погрешно разумеју услуге социјалног становања у заштићеним 
условима, те да се своде искључиво на решавање стамбеног пи-
тања. Избегли и расељени који су под окриљем система социјалне 
заштите нису адекватно информисани о улози домаћинске поро-
дице, што често доводи до превеликих очекивања корисника од 
домаћина. Центри за социјални рад не обезбеђују будућим до-
маћинима зграде праву обуку, а често немају ни довољно људи 
како би обезбедили одговарајућу подршку домаћинској породи-
ци, што је суштина ове услуге. Такође, одржавање самих објеката 
иде на терет центара, са чиме они не могу да се носе.

Услуга социјалног становања у заштићеним условима је 
често непозната, а њен значај и потенцијални ефекти нису пре-
познати, јер на националном нивоу не постоји одговарајућа коор-
динација међу институцијама које би требало да буду укључене у 
развој ове услуге социјалне заштите.

На скупу је указано да закон не препознаје сиромашне ста-
рије грађане као осетљиву групу, као и да им је отежан приступ 
помоћи и услугама социјалне заштите. Популација Србије је међу 
најстаријим у свету и сада је сваки шести грађанин старији од 65 
година (17,4%). Према проценама Светске здравствене организа-
ције, до 2030. године 19% становника Србије биће старо 65 или 
више година. Стручњаци препоручују Србији, као и земљама цен-
тралне и источне Европе, да развију изводљиве, јефтине и одржи-
ве политике и програме за старије. Иако у последње две године 
немамо званичне статистичке показатеље сиромаштва у Србији, 
према процени, у 2012. у апсолутном сиромаштву живело је око 
11% становништва. Најугроженији и у највећем ризику су стари 
и деца. Зато Србија треба да измени Закон о социјалној заштити 
и спреми се уз помоћ дугорочних стратегија за све већи број ста-
ријих грађана који ће бити зависни од државне бриге и услуга 
подршке. 

Као покушај проналажења механизама за ефективнију и ра-
ционалнију примену Закона о социјалној заштити, организација 
„Амитy“ је израдила студију под називом „Анализа примене За-
кона о социјалној заштити у делу новчаних социјалних помоћи и 
помоћи у кући за старије“. Анализа садржи најосновније показа-
теље о томе да ли је и у коликој мери Закон о социјалној заштити 

дао очекиване резултате када су у питању новчана социјална 
помоћ и помоћ у кући за старе особе. Део налаза каже да је новча-
ном социјалном помоћи обухваћено тек нешто више од 0,8% ста-
рих у Србији (2011. године) и да је тај број током године бележио 
пад. Тенденција се наставила и 2012. године.

Њима је помоћ неопходна
„Закон о социјалној заштити, који се примењује од априла 

2011. године, требао је да створи услове за већи обухват сиромаш-
них грађана  мером новчане социјалне помоћи од државе. То се 
и догодило код свих узрасних група, где је обухват повећан за 
трећину, изузев код особа старих 65 и више година, где је смањен 
за 25%. У децембру 2012. године мање од 9 хиљада старих лица 
је користило новчану социјалну помоћ од државе, коју је укупно 
примало 95 хиљада породица са 240 хиљада чланова. Иако не-
ретко живе у екстремном сиромаштву, самохрани старији људи, 
без личних прихода, тешко могу да остваре право на социјалну 
помоћ, због високо постављених критеријума од стране државе, 
међу којима им најтеже пада онај да туже своје сроднике и ставе 
кућу под хипотеку“, изјавио је Владе Сатарић, координатор „Ами-
тy“ пројекта и коаутор студије, и нагласио да је неопходно  извр-
шити измене и допуне Закона о социјалној заштити и подзакон-
ских аката у делу који регулише материјална давања, на начин да 
исти у већој мери одговори на специфичне потребе сиромашних 
старијих и омогући њихов већи обухват овом мером. 

„Истовремено, потребно је што пре обезбедити активацију 
радно способних корисника новчане социјалне помоћи, укљу-
чујући и друштвено користан рад. Није ништа боља ситуација 
ни када је у питању развој сервиса помоћи у кући за старе у ло-
калним заједницама.  У скоро 50 општина у Србији овај сервис не 
постоји, иако је потреба за њим велика, а анализа је показала да 
је изузетно исплатив. У 119 општина, где сервис функционише, у 
њега је укључено тек десетак хиљада старијих. Отуда је нужно да 
се предузму сви неопходни кораци, како би што пре профункцио-
нисао законом предвиђен систем наменских трансфера најнераз-
вијенијим општинама, да би и те локалне самоуправе почеле да 
раде на успостављању сервиса у локалној заједници, а на првом 
месту сервиса помоћи у кући за старије“, изјавила је мр Надежда 
Сатарић, коаутор студије, и указала да старе и занемарене особе 
не могу да дигну свој глас, потпуно су искључене из друштва, ве-
лики број живи сам, а 17 процената нема породицу којој би могло 
да се обрати.

Мирјана Максимовић, заменица менаџера Тима за социјалну 
укљученост и смањење сиромаштва, нагласила је да је од доно-
шења новог закона обухват корисника социјалне помоћи порастао 
за 22 посто, али да она није дошла до свих, па су оваква истражи-
вања драгоцена смерница за Министарство рада, запошљавања 
и социјалне политике које припрема измене и допуне Закона о 
социјалној заштити. 

„На тај начин ће доступна средства бити правилније распо-
ређена и доћи до оних којима су заиста неопходна. Такође, ради 
се и на поједностављивању процедуре за добијање новчане со-
цијалне помоћи, јер у овом тренутку грађани треба да прикупе 
од 17 до 20 докумената како би ово право остварили. Иако су ови 
износи мали и довољни за голо преживљавање, они носе и низ 
бенефиција везаних за ослобађање од неких дажбина“, рекла је 
Максимовићева.

А.Б.
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Колико год ми били свесни чињенице да нико није савршен, 
као и да је потребно константно радити на себи, сложиће-
мо се да критика није нешто што нам прија, иако знамо да 
је неизбежна. Стручњаци се слажу да су у ситуацији када 
нас неко критикује најбитније две ствари: како реагујемо 

на критику (непосредна реакција и понашање према критичару) и 
како прихватамо критику, односно како схватамо критику и крити-
чара и како то делује на наше емоције, самопоуздање и ефикасност.

Непосредна реакција на критику је изузетно важна, јер од ње 
често зависи квалитет међуљудских односа у пословном или при-
ватном окружењу. Међутим, оно што је за нас још битније је како из-
речена критика утиче на нас и како ће се одразити на наше даље по-
нашање и/или рад. Психолози саветују да покушамо да на критику 
реагујемо на друштвено прихватљив начин, али и да је не схватимо 
као напад и не допустимо да нас демотивише, већ да покушамо да 
размислимо о ономе што смо чули, извучемо поуку и подстрек.

Конкретни и корисни савети би били:
1. Размислите о томе каква је критика и од кога долази. Уко-

лико је реч о конструктивној критици која долази од релевантне 
особе - особе којој верујете и која познаје материју и ситуацију, 
пажљиво саслушајте замерке и размислите о њима. Конструктив-
на критика се препознаје по томе што је неагресивна, усмерена на 
проблем, не на личност, начелно добронамерна и изречена у циљу 
неке промене или побољшања.

2. Потражите мишљење људи од поверења. Ако нисте сигур-
ни да ли сте направили грешку, добра идеја је да о томе поразгова-
рате са неким у кога имате поверење. Непристрасно мишљење ће 
вам помоћи да објективније сагледате ситуацију.

3. Саслушајте саговорника, проверите да ли сте добро раз-
умели замерке. У тренутку када неко изриче примедбе на ваш 
рад или понашање, можда ћете то схватити лично и нећете бити 
сконцентрисани на суштину проблема. Добра идеја је да заједно 
издвојите проблематична питања. На овај начин ћете ви бити си-
гурни да сте правилно схватили у чему је проблем, а саговорнику 
ћете дати до знања да вам је стало до његовог мишљења.

4. Поразговарајте о могућем решењу проблема. Уколико вас 
неко критикује са добром намером, веома је вероватно да, поред 
замерки, има да понуди и неке конструктивне предлоге и идеје. 
Питајте за савет. Изнесите своје идеје. Некада разговор који је за-
почео као критика може да прерасте у конструктивну размену 
мишљења и послужи као темељ за даљу сарадњу.

5. Посматрајте критику као знак бриге. Озбиљни људи се не 
баве особама које им нису битне. Чињеница да је неко пратио и 
посматрао ваш рад или ваше понашање, знак је да је тој особи ста-
ло до вас. Имајте ово на уму.

6. Извуците поуку, примените савете, радите на себи. Каква 
год да је критика у питању, основана или неоснована, доброна-
мерна или недобронамерна, упућена од стране сарадника или 
конкурената, чињеница је да бар нешто од изреченог има реалног 
основа. Изанализирајте шта је то и порадите на томе. У вашем је 
интересу да радите на себи. Када приметите напредак или добије-
те похвалу, то ће се аутоматски одразити и на ваше самопоуздање.

7. Недобронамерну критику схватите као потврду да вредите. 
Уколико сте добро размислили о критици и схватили да је ипак 
реч о лошој намери или некоректном понашању сарадника, игно-
ришите их и не схватајте лично. Али имајте на уму да, чим вас неко 
неоправдано критикује, то значи да се бави вама и да вас дожи-
вљава као (потенцијално) супериорнију особу.

Да резимирамо, важно је не реаговати бурно на критику, сас-
лушати је, размислити и извући најбоље из непријатне, али приро-
дне и свакодневне ситуације.

КАД ЕГО 
ПАТИ
Извуците поуку, примените савете, радите на себи. 
Каква год да је критика у питању, основана или 
неоснована, добронамерна или недобронамерна, 
упућена од стране сарадника или конкурената, 
чињеница је да бар нешто од изреченог има 
реалног основа

Одбрана
Критика је облик комуникације који прети конфликтом 

или сукобом међу појединцима или групама. Не постоји чо-
век који није био суочен са критиком. Већина људи преозбиљ-
но и превише лично доживљава приговоре околине. Важно је 
остати равнодушан према неправедној критици. Други нас 
најчешће критикују зато што смо (по њиховом мишљењу) учи-
нили нешто лоше, или зато што смо нешто могли учинити боље, 
или зато што смо прекршили неки договор. 

Деструктивна критика најчешће изазива одбрамбено по-
нашање и не нуди никаква решења. Како се заштитити? Тру-
дите се да сваки посао обавите по властитој савести и најбоље 
што можете. Кад вас нападну, отворите кишобран, како бисте 
се заштитили од пљуска приговора. Сагледајте своје грешке и 
пропусте пре него што их уоче други и настојте да их исправи-
те. Не обазирите се на мишљење других људи, све дотле док сте 
у срцу сигурни да је оно што чините исправно. Конструктив-
на критика није усмерена на личност, већ на садржај. Овакву 
критику треба прихватити, јер критичар можда има право и 
његове поруке могу бити од користи. 

Свако има право на своје мишљење. Увек ћемо сретати 
људе који другачије мисле од нас и на живот гледају друга-
чије. Када се с тиме помирите, критике вас неће више погађати. 
Када престанете марити за своје критичаре, ваш его неће више 
патити, а посао вам неће бити долина стреса. Настојте да де-
структивну критику претворите у конструктивну и успех вам 
је осигуран.

Конструктивна критика
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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

470

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 
млаДеновац 
уПрава ГраДске 
оПштине млаДеновац
11400 Младеновац, Јанка Катића 6

Послови јавних набавки-
руководилац групе у Служби 
за информатику и заједничке 
послове, Група за јавне набавке
УСЛОВИ: Посебни услови: високо обра-
зовање на студијама другог степена, 
односно основним студијама у трајању 
од најмање четири године (област: пра-
во, економија), 1 година радног стажа, 
положен државни стручни испит.

Послови грађевинарства 
у Одељењу за комуналне, 
грађевинске и послове 
заштите животне средине, 
Група за комуналне и 
грађевинске послове
УСЛОВИ: Посебни услови: високо обра-
зовање на студијама другог степена, 
односно основним студијама у трајању од 
најмање четири године (област: грађеви-
нарство), 1 година радног стажа, поло-
жен државни стручни испит.

Правни послови у Кабинету 
председника Градске општине
УСЛОВИ: Посебни услови: високо обра-
зовање на студијама другог степена, 
односно основним студијама у трајању од 
најмање четири године (област: право), 
1 година радног стажа, положен државни 
стручни испит.

Административно-технички 
послови у Одељењу за општу 
управу, Група за општу управу
УСЛОВИ: Посебни услови: средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању, 1 
година радног стажа, положен државни 
стручни испит.

Послови у области борачко-
инвалидске заштите, у Одељењу 
за друштвене делатности и 
привреду, Група за друштвене 
делатности и послове борачко-
инвалидске заштите

УСЛОВИ: Посебни услови: високо обра-
зовање на студијама првог степена у 
трајању до три године (област: друштве-
не науке), 1 година радног стажа, поло-
жен државни стручни испит.

Послови писарнице у 
Одељењу за општу управу, 
Група за послове писарнице и 
архиве

УСЛОВИ: Посебни услови: средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању, 3 
године радног стажа, положен државни 
стручни испит.

ОСТАЛО: Општи услови које канди-
дат треба да испуњава сходно члану 6 
Закона о радним односима у државним 
органима: да је држављанин Републике 
Србије, да има општу здравствену спо-
собност и да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву 
на оглас приложити доказе о испуња-
вању посебних услова: оверен препис 
или оригинал ди пломе о стеченој врс-
ти и степену стручне спреме, оверену 
фотокопију радне књижице, уверење о 
положеном државном-стручном испиту 
за рад у државним органима, као и дока-
зе о испуњавању општих услова за рад 
у државним органима: уверење о држа-
вљанству Републике Србије, лекарско 
уверење, извод из матичне књиге рође-
них, уверење основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични 
поступак за дела која се гоне по служ-
беној дужности, доказ да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну. Пријаве са потребним доказима, у 
оригиналу или у овереној фотокопији, не 
старијим од 6 месеци, подносе се Управи 
Градске општине Младеновац, на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ГраД БеоГраД 
ГраДска оПштина 
Земун 
уПрава ГраДске 
оПштине Земун
11080 Земун, Магистратски трг 1

Послови Канцеларије за 
локални економски развој 
(ЛЕР)
у Одељењу за друштвене 
делатности и привреду, Одсек за 
привреду

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит, 1 година радног 
стажа и рад на рачунару или VI степен 
стручне спреме, положен стручни испит, 
3 године радног стажа и рад на рачунару.

Послови из грађевинске 
области
у Одељењу за грађевинско-
комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
грађевински или архитектонски факул-
тет, положен стручни испит, 1 година 
радног стажа и рад на рачунару или VI 
степен стручне спреме, грађевинског или 
архитектонског смера, положен стручни 
испит, 3 године радног искуства и рад на 
рачунару.

Послови из комуналне 
области и инвестиција
у Одељењу за грађевинско-
комуналне послове, Одсек за 
комуналне послове и инвестиције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
висока стручна спрема техничког, мате-
матичког или правног смера, положен 
стручни испит, 1 година радног стажа и 
рад на рачунару.

Послови контроле техничке 
документације
у Одељењу за грађевинско-
комуналне послове, Одсек за 
комуналне послове и инвестиције

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, 
положен стручни испит, 1 година радног 
стажа и рад на рачунару или IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит, 
3 године радног стажа и рад на рачунару.

Административно-технички 
секретар
у Служби за скупштинске послове 
и информисање, Одсек за 
скупштинске послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, 6 месеци радног 
стажа и рад на рачунару.

Администрација и управа

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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Послови протокола и 
информисања
у Служби за скупштинске 
послове и информисање, Кабинет 
председника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит, 1 година радног 
стажа и рад на рачунару или VI степен 
стручне спреме, положен стручни испит, 
3 године радног стажа и рад на рачунару.

Возач
у Служби за заједничке послове, 
Одсек за техничке и помоћне 
послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, 6 месеци рад-
ног стажа и положен возачки испит „Б“ 
категорије или ВКВ возач-V степен струч-
не спреме и положен возачки испит „Б“ 
категорије или КВ возач-III степен струч-
не спреме и положен возачки испит „Б“ 
категорије.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних 
услова, кандидат мора испуњавати и 
опште услове из чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је 
држављанин РС; да је пунолетан; да има 
општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чине неподоб-
ним за обављање послова у државним 
органима. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа 
(рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања). Пријаву и доказе о 
испуњавању услова огласа, у оригиналу 
или у овереној фотокопији, доставити 
Одељењу за општу управу Управе град-
ске општине Земун, Магистратски трг 1, 
поштом или путем писарнице, са назна-
ком: „За јавни оглас“. Додатне информа-
ције могу се добити на број телефона: 
011/3778-530. Неће се разматрати небла-
говремене пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази. Рок за 
доношење одлуке о избору је 15 дана од 
дана истека рока за подношење прија-
ва. О извршењу ове одлуке стараће се 
Одељење за општу управу.

ЧаЧаК

јкП „комунално“
32250 Ивањица
Зорана Ђинђића 61
тел. 032/662-549

Послови евиденције закупа 
гробних места
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, одго-
варајућег занимања; познавање рада на 
рачунару: МS Оffice, познавање дакти-
лографије. Пријаве са краћом биографијом 
и приложеним доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу пос-
лодавца. Изабрано лице засноваће радни 
однос на одређено време од шест месеци 
ради рада на пројекту ажурирања евиден-
ције гробних места. Истовремено, посло-
давац ће спровести мониторинг обављања 
послова на евиденцији закупа гробних мес-
та ради процене економичности постојања 
издвојеног радног места на овим посло-
вима. Проверу пријављених кандидата у 
погледу познавања рада на рачунару и 
дактилографије врши послодавац. Рок за 
подношење пријава је 20.02.2013. године.

јагодина

ГраДска уПрава 
ГраДа јаГоДине
35000 Јагодина
Краља Петра I 6

Помоћник комуналног 
инспектора
за рад у Одељењу за инспекцијске 
послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV 
степен, средња техничка, средња еко-
номска, средња медицинска, средња 
пољопривредна школа, гимназија, шко-
ла за техничке цртаче, 1 година радног 
стажа и положен државни стручни испит.

Курир
за рад у Одељењу за управу

УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци рад-
ног стажа.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, канди-
дат мора да испуњава и услове из чл. 6 
Закона о радним односима у државним 
органима: да је држављанин Републи-
ке Србије, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, да поседује општу 
здравствену способност (за кандидата који 
буде изабран). Пријава на оглас, са дока-
зима о испуњавању услова, подноси се у 
року од 8 дана од дана објављивања, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

КиКинд а

центар За социјални 
раД 
кањиЖа
Кањижа, Главни трг 4
тел. 024/873-427

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држа-
вљанин РС; да је стекао високо образо-
вање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање чети-
ри године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у обла-
сти правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолош-
ких наука, односно стручни назив: дип-
ломирани социјални радник и најмање 
пет година радног искуства у струци; 
да није осуђиван и да се против њега 
не води кривични поступак за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у 
државним органима. Уз доказе о испуње-
ности услова конкурса кандидат је дужан 
да поднесе и програм рада за мандат-
ни период који разматра Управни одбор 
Центра у поступку давања мишљења за 
именовање директора. Рок за подноше-
ње пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве без потребних 
доказа и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

центар За ПруЖање 
услуГа социјалне 
Заштите 
оПштине кикинДа
24420 Кањижа
Петефи Шандора 44

Васпитач
на одређено време од 6 месеци, 
у дневном боравку за особе са 
инвалидитетом

УСЛОВИ: VI/1 или VII/1 степен стручне 
спреме. Кандидат треба да има образо-
вање из чл. 16 Правилника о стручним 
пословима у социјалној заштити („Сл. 
гласник РС“, бр. 1/2012) - доказ: оверена 
фотокопија дипломе о стеченој стручној 
спреми; најмање годину дана искуства 
на пословима заштите и збрињавања 
особа са инвалидитетом (доказ о рад-
ном искуству); доказ о најмање 35 сати 
волонтерског рада у дневном боравку за 
особе за инвалидитетом; знање језика 
који су у службеној употреби у општини; 
уверење да се не води кривични посту-
пак против кандидата; радна биографија 
и мотивационо писмо; уверење о држа-
вљанству РС; извод из матичне књиге 
рођених. Неблаговремене и непотпуне 
молбе неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу Центра.

Администрација и управа

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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оПштинска уПрава 
оПштине сента
24400 Сента, Главни трг 1

Стручно-оперативни послови 
у области инвестиција
у Одељењу за грађевинске послове

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу; високо образовање на основним 
студијама грађевинског смера у трајању 
од најмање 4 године или одговарајућа 
стручна спрема на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
техничко-технолошких наука; 2 године 
оперативног радног искуства из области 
грађевинарства; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе; оспо-
собљеност за рад на рачунару аплика-
ције AutoCAD програма; познавање (срп-
ског и мађарског) језика и писама који су 
у службеној употреби у општини; посе-
довање возачке дозволе „Б“ категорије.

Урбаниста-асистент
у Одељењу за грађевинске послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да је државља-
нин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу; високо образовање одговарајуће 
струке, на академским студијама другог 
степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске сту-
дије), односно лице са високом школском 
спремом одговарајуће струке; најмање 
2 године одговарајућег радног иску-
ства; оспособљеност за рад на рачунару 
апликације АutoCAD програма, цртање 
у 2D простору (познавање најосновније 
апликације софтвера AutoCAD Map 3D, 
AutoCAD Map 3D Еnterprise GIS-а), позна-
вање српског и мађарског језика и писа-
ма која су у службеној употреби у опш-
тини.

Административно-технички 
секретар
у Одељењу за скупштинске 
послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да је државља-
нин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу; завршена средња школа у чет-
ворогодишњем трајању, једна година 
радног искуства на административно-
техничким пословима, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 

оспособљеност за рад на рачунару (Wоrd, 
Еxcel), познавање (српског и мађарског) 
језика и писама који су у службеној упо-
треби у општини.

Приправник за стручно 
оспособљавање за обављање 
нормативно-правних и 
стручно-оперативних послова
у Одељењу за грађевинарство, на 
одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да је државља-
нин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу; високо образовање на основ-
ним студијама правног смера у трајању 
од најмање 4 године или одговарајућа 
струка стечена на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), у 
образовно-научном пољу друштвено-
хуманистичких наука, оспособљеност за 
рад на рачунару, познавање (српског 
и мађарског) језика и писама која су у 
службеној употреби у општини.

Приправник за стручно 
оспособљавање за обављање 
послова администратора 
рачунарске мреже и 
рачунарске технике
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да је државља-
нин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу; виша стручна спрема инфор-
матичке или електротехничке струке, 
односно први степен академских студија 
из истих области; познавање (српског 
и мађарског) језика и писама која су у 
службеној употреби у општини.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњавању усло-
ва огласа, уз пријаву кандидат мора да 
приложи следећу документацију: уве-
рење о држављанству, уверење да није 
осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, доказ о стручној спре-
ми, потврду о оспособљености за рад на 
рачунару, потврду о радном искуству, 
возачки испит за управљање моторним 
возилом „Б“ категорије. Пријаве са наве-
деним доказима доставити на горенаве-
дену адресу Општинске управе. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

КрУшЕвац

културни центар 
крушевац
37000 Крушевац, Топличина 2/2
тел. 037/423-025

Уредник драмског програма
са пробним радом од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
факултет друштвених наука или факул-
тет драмских уметности, радно искуство 
3 године. Уз пријаву на конкурс поднети 
следећу документацију: доказ о стручној 
спреми (оригинал диплому или овере-
ну фотокопију исте), извод из матичне 
књиге рођених, уверење из књиге држа-
вљанства, уверење основног и вишег 
суда да се против лица не води истражна 
радња, нити да је подигнута оптужница 
и оптужни предлог за кривична дела из 
надлежности суда, уверење о здравстве-
ном стању-лекарско уверење. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ниш

Поништење оГласа 
више јавно 
туЖилаштво ниш
18000 Ниш, Вождова 24

Оглас објављен 19.12.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се у целости.

ловачко уДруЖење 
„ДелиГраД“
18220 Алексинац, Књаза Милоша 23
тел. 018/803-460

Управник ловишта

УСЛОВИ: положен специјалистички испит 
шумарске школе-специјалиста за лов-
ство (уверење); лиценца за обављање 
стручних послова газдовања ловиштем; 
лиценца за вршење ловочуварске служ-
бе; најмање годину дана радног иску-
ства на пословима узгоја, заштите и лова 
дивљачи. Уз пријаву доставити све дока-
зе о испуњености услова огласа. Канди-
дати ће писменим путем бити обавеште-
ни о одлуци о избору у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

Администрација и управа

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА пРАВА АДРЕСА:
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муЗеј савремене 
уметности
21000 Нови Сад, Дунавска 37

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора поред 
општих услова предвиђених законом тре-
ба да испуњава и следеће услове: да има 
стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наука (историја уметности, акаде-
мија уметности, менаџмент у култури и 
сл), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на сту-
дијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке стру-
ковне студије); да приложи детаљну био-
графију; да поседује организационе спо-
собности за руковођење и организацију 
процеса рада; најмање пет година рад-
ног искуства; да је постигао афирмацију 
на подручју делатности у области култу-
ре; знање енглеског језика. Кандидат је 
дужан да уз пријаву и наведена докумен-
та поднесе предлог програма рада и раз-
воја МСУВ за четворогодишњи мандатни 
период, визију и стратешки план за реа-
лизацију визије. Визија и стратешки план 
развоја Музеја представља документ у 
којем се објашњава виђење кандидата 
о развоју свих делатности музеја, пози-
ционирање Музеја у јавности, решавање 
проблема трајног смештаја Музеја, пове-
зивање са сродним институцијама, орга-
низацијама и појединцима у земљи и 
иностранству, развој капацитета Музеја у 
смислу финансија и људских ресурса. Рок 
за пријављивање је 01.03.2013. године.

месна ЗајеДница 
срБоБран
21480 Србобран, Доже Ђерђа 2

Секретар МЗ
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршена средња школа; нај-
мање 3 године радног искуства на истим 
или сличним пословима; држављанство 
Републике Србије; општа здравствена 
способност; прописана стручна спрема; 
да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Молбе са 
личним подацима, кретањем у служби и 
важећим доказима о испуњавању услова 
предвиђених Законом о радним односи-
ма у државним органима, подносе се у 
оригиналу или као оверене фотокопије 
Савету МЗ. Неблаговремене и непотпуне 
молбе неће се узимати у обзир.

пирот

оПштина 
ДимитровГраД 
оПштинска уПрава 
ДимитровГраД
18320 Димитровград, Балканска 2

Послови борачко-инвалидске 
заштите и персонални 
послови

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, 
правног смера, виша управна школа, 
стручно звање: правник, 1 година радног 
искуства и положен стручни испит за рад 
у органима државне управе.

Послови за утврђивање и 
спровођење програма из области 
локалног економског развоја

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
економски факултет или основне ака-
демске студије у трајању од 4 године, 
стручно звање: дипломирани економи-
ста, 3 године радног искуства и положен 
стручни испит за рад у државним органи-
ма управе.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здравстве-
ну способност, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кривично дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државним органима. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова из огласа 
подносе се писарници Општинске упра-
ве Општине Димитровград, Балканска 2, 
18320 Димитровград, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир.

историјски арХив 
Пирот
18300 Пирот, Српских владара 130

Директор
на мандат од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело које га чини неподобним 
за обављање дужности директора уста-
нове, најмање VII степен стручне спреме, 
односно мастер друштвеног смера, нај-
мање 5 година радног искуства у струци 
(културно-просветна). Пријаве за избор 
директора подносе се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса Управном 
одбору Архива Пирот. Уз захтев прило-
жити: доказ о школској спреми, уверење 
суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак, као и уверење да лице 
није осуђивано, уверење о држављан-
ству, уверење о здравственој способ-
ности и радну биографију. Непотпуне и 
неблаговремено поднете пријаве неће се 
разматрати.

пож арЕвац

центар За социјални 
раД За оПштину кучево
12240 Кучево, Светог Саве 213

Дипломирани правник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
правни факултет, да је кандидат држа-
вљанин Републике Србије, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способ-
ност, 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. Уз пријаву на конкурс 
приложити: доказ о поседовању држа-
вљанства Републике Србије (уверење о 
држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених), оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, потвр-
ду из суда. Лекарско уверење се доста-
вља пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве слати поштом или лично доста-
вити на адресу Центра. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Заинте-
ресовани кандидати пријаве на оглас са 
потребним прилозима упућују на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас“.

оПштинска уПрава 
оПштина ЖаГуБица
12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипло-
мирани економиста. Приправник се оспо-
собљава за самосталан рад у струци на 
пословима економског развоја и пола-
гање државног стручног испита. Општи 
услови: кандидат за заснивање радног 
односа у својству приправника, поред 
посебних услова наведених у погле-
ду стручне спреме, треба да испуњава 
и опште услове из чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да 
је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да има прописану струч-
ну спрему, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да испуња-
ва и друге услове утврђене законом. Уз 
пријаву на оглас доставити: уверење о 
држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију дипло-
ме, уверење суда да није под истрагом, 
односно да није осуђиван и лекарско уве-
рење. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Администрација и управа
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центар За социјални 
раД
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 27
тел. 012/223-681

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: чл. 124 Закона о социјалној 
заштити: високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и стечен одго-
варајући академски, односно стручни 
назив у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни 
назив: дипломирани социјални радник 
и најмање пет година радног искуства 
у струци. Кандидати подносе следећу 
документацију: пријаву на оглас, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, доказ 
о прописаној стручној спреми и рад-
ном искуству, доказ да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним 
за вршење функције (уверење издаје 
полицијска управа), уверење да против 
лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница (уверење издаје 
надлежни суд). Кандидати подносе и про-
грам рада за мандатни период. Доказе о 
испуњености услова из огласа доставити 
у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

смЕдЕрЕво

центар За ПороДични 
смештај и усвојење 
„милошевац“
11318 Милошевац, Кнеза Михајла 1

Административни радник

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спре-
ме, познавање рада на рачунару, без 
радног искуства. Пријаве са биогра-
фијом, преписом дипломе, уверењем да 
кандидат није под истрагом и да против 
њега није подигнута оптужница за кри-
вична дела која се гоне по службеној 
дужности и здравственим уверењем дос-
тавити на адресу установе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

срЕмсКа митровица

оПштина ПеЋинци 
оПштинска уПрава
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-730

Повереник за избеглице
за рад у Одељењу за друштвене 
делатности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
правни, економски, географски факултет 
или ФОН, једна година радног искуства, 
положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе и познавање рада на 
рачунару.

Стручно-технички послови за 
лична стања грађана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
правни факултет, једна година радног 
искуства, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и познавање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуња-
вају опште услове прописане законом: 
да су држављани Републике Србије; да 
су пунолетни; да имају општу здрав-
ствену способност; да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за 
друго кажњиво дело које их чини непо-
добним за обављање послова у држав-
ном органу. Уз пријаву са кратком био-
графијом, кандидат прилаже следећу 
документацију (у оригиналу или у овере-
ној фотокопији): уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених; диплому о 
завршеном факултету; уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у органи-
ма државне управе; уверење полицијске 
управе (према месту пребивалишта) да 
није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест 
месеци или за друго кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу (не старије од шест 
месеци); уверење суда (према месту пре-
бивалишта) да се против кандидата не 
води кривични поступак за кривично 
дело које се гони по службеној дужности 
(не старије од шест месеци); одгова-
рајући доказ о радном искуству у стру-
ци; уверење да кандидату раније није 
престао радни однос у државном органу 
због теже повреде обавеза и дужности из 
радног односа (само за кандидате који су 
раније били у радном односу у државном 
органу). Уверење о општој здравственој 
способности (не старије од шест месе-
ци), изабрани кандидати ће доставити 
по коначности одлуке о избору. Кандида-
ти са положеним испитом уместо доказа 
о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе подносе доказ 
о положеном правосудном испиту. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаву 
са кратком биографијом и свим докази-

ма о испуњености услова огласа послати 
на адресу Општине Пећинци, са назна-
ком: „За оглас за пријем у радни однос 
у Општинској управи“ или предати непо-
средно на шалтеру писарнице. За давање 
обавештења задужена је Бојана Ристо-
вић, број тел. 022/400-730. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

шабац

центар За социјални 
раД шаБац
15000 Шабац, Мачванска 76
тел. 015/344-462

Директор
за мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: За директора може бити имено-
ван држављанин Републике Србије који 
је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких, андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни 
назив: дипломирани социјални радник 
и најмање пет година радног искуства 
у струци. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је дужан да поднесе: радну биогра-
фију, програм рада за мандатни период 
на који се врши избор, оверену фотоко-
пију дипломе о стручној спреми, потвр-
ду о радном искуству у струци, уверење 
о држављанству, уверење суда да није 
осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на горенаведе-
ну адресу.

врањЕ

исПравка оГласа 
оПштина Бујановац 
оПштинска уПрава
17520 Бујановац
тел. 017/651-103

Оглас објављен 30.01.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, испра-
вља се за радно место: приправник 
у Одељењу за привреду и локални 
економски развој, у погледу услова, 
тако да гласи: УСЛОВИ: виша струч-
на спрема, инжењер комуникационе 
технологије, трајање приправнич-
ког стажа 12 месеци. Остали део 
огласа је непромењен.

Администрација и управа

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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вршац

нароДна БиБлиотека
26340 Бела Црква, Првог октобра 57
тел. 013/851-311

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високу струч-
ну спрему-VII степен, друштвеног или 
језичког смера; 3 године радног искуства 
у области културе; да поседује организа-
цијске способности и да предложи про-
грам рада и развоја установе као саставни 
део конкурсне документације. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: уверење о 
стеченој стручној спреми (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију). Рок за подношење 
пријаве и конкурсне документације је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

 Трговина и услуге

алФамар
11000 Београд, Дунавски кеј 7
тел. 063/333-187

Продавац сухомеснатих 
производа
на одређено време

УСЛОВИ: III или II степен стручне спре-
ме, без обзира на занимање; лице до 
30 година или лица преко 45 година. 
Јављање кандидата на број телефона: 
063/333-187.

виП Промет
11000 Београд
Адмирала Гепрата 3
тел. 064/1178-812

Продавац мешовите робе
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спре-
ме у било ком занимању; 6 месеци рад-
ног искуства у струци. Јављање кандида-
та на број телефона: 064/1178-812. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана оба-
вљивања огласа.

„YеLLоW PAGES 
INTERNET“ Dоо
11000 Београд, Бачванска 21/V
е-mail: konkurs@yеllоw.rs

Customer relations manager-
продавац интернет услуга
20 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне 
спреме, без обзира на занимање; пробни 
рад 3 месеца; предност имају кандида-
ти са искуством у телефонској продаји; 
знање рада на рачунару; знање енглеског 
језика на средњем нивоу; комуникационе 
и продајне вештине, вештине презента-
ције и преговарања. Радне биографије 
достављати на е-mail: konkurs@yеllоw.rs 
или ranka.p@yеllоw.rs. Рок за пријављи-
вање је 30 дана од дана објављивања 
огласа.

„S & R MAGMA“ Dоо
11000 Београд
Булевар војводе Мишића 14
тел. 011/2655-011
е-mail: nevena.petkovic@srmagma.cо.rs

Електричар-
електроинсталатер
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спре-
ме, електро струке; пожељно радно 
искуство. Пријаве слати на е-mail: nevena.
petkovic@srmagma.cо.rs или се јавити на 
бројеве телефона: 011/2655-011 и 3613-
041. Оглас је отворен до попуне радних 
места.

ПреДуЗеЋе „БоЖиЋ“ 
Доо
11000 Београд, Јована Дучића 30
тел. 011/2399-249
e-mail: ppbozic@eunet.rs

Комерцијалиста

УСЛОВИ: рад у канцеларији, знање рада 
на рачунару (Excel, Word), возачка дозво-
ла „Б“ категорије, знање енглеског јези-
ка. Кандидати треба да се јаве на горе-
наведени број телефона или да пошаљу 
CV на e-mail.

„сава“ Животно 
осиГурање аДо
11000 Београд
Булевар војводе Мишића 51
тел. 063/1134-296
е-mail: vesna.stevanovic@sava-оsiguranje.rs

Консултант продаје животних 
осигурања
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне 
спреме, општег, пословног, економског, 
правног, техничког, природног, организа-
ционог смера. Заинтересовани кандида-
ти треба да се јаве контакт особи: Весни 
Стевановић, на број телефона: 063/1134-
296 или да пошаљу CV на е-mail: vesna.
stevanovic@sava-оsiguranje.rs.

Доо „Био сПин“
21000 Нови Сад
Лазе Лазаревића 18
е-mail: biospin@open.telekom.rs

Оперативац у ДДД услугама
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, сани-
тарни или пољопривредни техничар, 
возачка дозвола „Б“ категорије. Рок за 
пријављивање је 20.02.2013. године.

центар „Живети 
усПравно“
21000 Нови Сад, Исе Бајића 6
тел. 021/424-291

Персонална асистенткиња
за 6 часова дневно

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било 
ком занимању, да се кандидат налази на 
евиденцији незапослених лица, пробни 
рад 1 месец.

„ПанПаноник“ Доо
35250 Параћин, насеље 7. јули

Кувар
за рад у ресторану код фабрике 
скроба-скробаре
за рад у Панчеву

УСЛОВИ: III степен (кувар једноставних 
јела), IV степен (кувар), 12 месеци рад-
ног искуства, рад у сменама, пробни рад 
3 месеца, предност: до 40 година старо-
сти. Јављање кандидата на бројеве теле-
фона: 013/2580-082 или 060/5181-578, 
Данијел Петровски.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Сајмови запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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центар За оБуку 
воЗача „цакиЋ“
18400 Прокупље
Краљевића Марка 39
тел. 027/324-333

Инструктор вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, 
инструктор вожње, возачки испит „Б“ 
категорије. Рок за пријављивање је 25 
дана од дана објављивања.

сЗр „теХносервис“
11320 Велика Плана
Ђуре Јакшића 13
тел. 062/261-622

Електротехничар
на одређено време, за рад на 
системима хлађења и грејања, 
повезивање система

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
електротехничар енергетике или елек-
тротехничар електромеханике; радно 
искуство 12 месеци, возачка дозвола „Б“ 
категорије, основна информатичка обука 
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), 
пожељно почетно знање енглеског јези-
ка, теренски послови.

„лумен“ Доо
24000 Суботица, Матије Гупца 62

Продавац електроматеријала 
и расхладне опреме
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, 
електро или трговачке струке, осно-
ви рада на рачунару, рад у сменама. 
Пожељно: до 30 година старости. Радне 
биографије (CV) поднети лично, радним 
данима у времену од 08,00 до 09,00 часо-
ва, на адресу: Матије Гупца 62. Оглас је 
отворен до 13.02.2013. године.

„TEHNO COOP“ Dоо
24000 Суботица, Јована Микића 105
тел. 024/576-536
е-mail: оffice@tehnocoop.cо.rs

Комерцијални техничар
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња или виша стручна спре-
ма, пожељно: 12 месеци радног искуства 
на истим или сличним пословима, осно-
ви рада на рачунару, возачка дозвола 
„Б“ категорије, знање енглеског језика-
средњи или виши, конверзацијски ниво, 
пожељно знање немачког и мађарског 
језика-почетни или средњи ниво. Заин-
тересовани кандитати могу радне био-
графије да доставе поштом, мејлом или 
да се јаве на горенаведени број телефо-
на. Лице за контакт: Маја Цвијин. Рок за 
пријављивање је 28.02.2013. године.

„MEDIA DESIGN PRO“ Dоо
24000 Суботица, Змај Јовина 3а
тел. 063/7146-654
e-mail: mediа.pro.design@gmail.com

Техничар графичке 
технологије
на одређено време од 10 месеци

Опис посла: графички дизајн и припрема 
за штампу.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, тех-
ничар графичке технологије, рад на 
рачунару у програмима за дизајн: Corell, 
Photoshop, Illustrator, пожељно знање 
енглеског језика-средњи ниво, возачка 
дозвола „Б“ категорије-пожељна, али 
није услов; предност: до 30 година старо-
сти. Радне биографије доставити мејлом 
или се јавити на горенаведени број теле-
фона. Лице за контакт: Софија Мило-
шевић. Оглас је отворен до 13.02.2013. 
године.

Доо „алексанДрија 
нова“
21238 Чуруг, Краља Петра 191
тел. 021/833-015, 833-040

Комерцијалиста на терену
на одређено време до 12 месеци

Шеф продаје
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спре-
ме, економско-комерцијалног смера.

Млинар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: ВКВ или КВ млинар.

Возач путничког и теретног 
возила
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола „Д“ категорије, 
без обзира на стручну спрему.

ОСТАЛО: Предност за сва радна мес-
та имаће кандидати који поседују радно 
искуство. Заинтересовани кандидат могу 
да се јаве на наведене бројеве телефона 
или да дођу лично у Чуруг, Железничка бб.

ветеринарска 
амБуланта „ДраГан“
Костолац, Партизанска 32
тел. 063/345-349

Ветеринар

Опис посла: пружање ветеринарских 
услуга у амбуланти и на терену.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани ветеринар, лиценца за 
рад, радно искуство је небитно; плаћени 
путни трошкови. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Лице за контакт: 
Драган Ивановић.

 Грађевинарство   
     и индустрија

„KOPеX MIN“ аD
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

Лице за безбедност и здравље 
на раду
на одређено време

УСЛОВИ: инжењер безбедности и здра-
вља на раду (диплома факултета заш-
тите на раду); најмање 2 године радног 
искуства у производњи; уверење о поло-
женом стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду; уверење 
о положеном стручном испиту из обла-
сти заштите од пожара; стручно позна-
вање свих законских процедура које се 
тичу безбедности, заштите и здравља 
запослених; предзнање из оспособља-
вања запослених за безбедан и здрав 
рад и спровођење обуке запослених за 
заштиту од пожара; способност рада у 
условима производње; јака радна ети-
ка и проактивност на послу; рад у сме-
нама; пробни рад 3 месеца; психолошко 
тестирање кандидата. На интервју ће 
бити позвани само кандидати који задо-
вољавају наведене услове. Рок за прија-
ву: 28.02.2013. године. Пријаве слати на 
е-mail: marijana.stankovic@kopexmin.rs.

Хоризонтални бушач
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, метал-
ског смера или диплома о стручној оспо-
собљености металског смера; најмање 
2 године радног искуства на пословима 
израде челичне конструкције; искуство 
у раду у појединачној производњи; иде-
ално познавање читања техничке доку-
ментације и процеса рада; пробни рад 
3 месеца; рад у сменама; јака радна 
етика, поузданост у раду и проактив-
ност на послу; одговорност у сваком 
погледу; комуникативност и коректност 
у међуљудским односима. Рок за прија-
ву: 28.02.2013. године. Пријаве слати на 
е-mail: marijana.stankovic@kopexmin.rs. 
На интервју ће бити позвани само канди-
дати који задовољавају наведене услове.

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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Заваривач
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, елек-
трозаваривач, заваривач-резач гасом; 
стручна оспособљеност за поступке зава-
ривања: 135 (CО2 гас), 111 (електро-
лучно заваривање), 136 (заваривање 
пуњеном жицом); техничко предзнање 
из области заваривања (читање црте-
жа, препознавање симбола заварених 
спојева, читање спецификација техноло-
гије заваривања и планова заваривања); 
пожељно поседовање атеста о квалите-
ту заварених спојева; радно искуство на 
пословима заваривања конструктивних 
и одговорних елемената челичних кон-
струкција: 2 године; склоност ка тимском 
раду; способност рада у отежаним усло-
вима (рад при ниским или високим тем-
пературама, велика бука, слаба осветље-
ност радног места, рад у сменама, ноћни 
рад, прековремени рад); јака радна ети-
ка и проактивност на послу; пробни рад 
3 месеца; рад у сменама. Рок за прија-
ву: 28.02.2013. године. Пријаве слати на 
е-mail: marijana.stankovic@kopexmin.rs. 
На интервју ће бити позвани само канди-
дати који задовољавају наведене услове.

Фарбар-пескарош
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 
металофарбар-лакирер; пожељно радно 
искуство на пословима израде челичне 
конструкције (обука новозапослених); 
склоност ка тимском раду; способност 
рада у отежаним условима (рад при 
ниским или високим температурама, рад 
у сменама, ноћни рад, прековремени 
рад); јака радна етика и проактивност 
на послу; рад у сменама; пробни рад 1 
месец. Рок за пријаву: 28.02.2013. годи-
не. Пријаве слати на е-mail: marijana.
stankovic@kopexmin.rs. На интервју ће 
бити позвани само кандидати који задо-
вољавају наведене услове.

Пик „моравица“ Доо
24340 Стара Моравица
Сомборски пут бб
e-mail: roza.sarajlic@pikmoravica.rs

Дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство-
приправник
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручности, 
пољопривредне струке, дипломирани 
инжењер пољопривреде за ратарство, 
рад на рачунару (Интернет, Wоrd, Еxcel, 
Windows), возачка дозвола „Б“ катего-
рије, мађарски и енглески језик-средњи 
ниво, тимски рад, поштовање рокова, 
спровођење одлука, предност: до 30 
година старости.

Електричар
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручности, 
електро струке, електричар, минимум 5 
година радног искуства, рад на заливном 
систему Валмонт-Лизни, возачка дозвола 
„Б“ категорије, тимски рад, поштовање 
рокова.

ОСТАЛО: Радне биографије (CV) доста-
вити на e-mail: roza.sarajlic@pikmoravica.
rs. Рок за пријављивање је до 15.02.2013. 
године.

    Mедицина
     и пољопривреда

институт За 
реХаБилитацију
11000 Београд, Сокобањска 17

Доктор медицине, 
специјалиста 
интерне медицине са 
субспецијализацијом из 
области кардиологије
за послове у Служби 
за кардиопулмоналну 
рехабилитацију у Институту за 
рехабилитацију, организациони 
део „Сокобањска“, у Београду

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуња-
вају опште услове прописане законом, 
као и следеће посебне услове: VII/2 сте-
пен стручне спреме, медицински факул-
тет-специјалиста интерне медицине и 
субспецијализација из области карди-
ологије; лиценца или решење у упису 
у Лекарску комору Србије; најмање 5 
година радног искуства у струци; ака-
демско звање: доктор наука. Уз пријаву 
се подносе следећа документа (копије): 
диплома о завршеном медицинском 
факултету; уверење о специјализацији; 
уверење о субспецијализацији; лиценца 
или решење о упису у Лекарску комору 
Србије; доказ о радном искуству; уве-
рење о докторату; кратка биографија 
(CV) са адресом, контакт телефоном, 
мејл адресом. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о прије-
му (професионално искуство о раду, про-
сечна оцена у току школовања, додатно 
образовање, усавршавање). Пријаве се 
подносе ковертиране, лично или поштом, 
на наведену адресу Института, са назна-
ком: „За оглас“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати. По 
завршеном конкурсу предата документа 
неће се враћати кандидатима.

ЗавоД За БиоциДе и 
меДицинску еколоГију
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3554-132

Истраживач ветеринар
на одређено време до 6 месеци 
због повећаног обима посла

Опис посла: рад у лабароторији за испи-
тивање ефикасности биоцидних произво-
да који се користе у комуналној хигијени, 
организација и координација извођења 
програмских активности у складу са уго-
ворним обавезама (евиденција, факту-
рисање, наплата, остваривање добрих 
односа са корисницима услуга, учество-
вање у продужењу уговора и сл), израда 
програма из области контроле сузбијања 
вектора преносилаца заразних болести, 
учествује у пословима мониторинга ДДД 
послова у програмским активностима, 
припремање програма, пројеката и опе-
ративних планова из домена програмских 
активности и учествовање у уговарању 
програмских активности, истраживања 
у реализацији програмских активности, 
писање, објављивање и излагање радо-
ва, контрола квалитета услуга (анали-
за документације, на основу контакта 
са корисницима услуга и непосредно на 
терену), учествовање у уговарању про-
даје услуга и производа.

УСЛОВИ: завршен факулет ветеринарске 
медицине. Уз пријаву се подноси: биогра-
фија и докази о испуњености услова кон-
курса у неовереним фотокопијама (фото-
копија дипломе). Пријаве са траженим 
прилозима достављају се на адресу Завода, 
поштом или лично на писарницу Завода.

клиничко-Болнички 
центар „ЗвеЗДара“
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Медицинска сестра-техничар 
за Клинику за хирургију

УСЛОВИ: VI/2 или VI/1 или IV степен 
стручне спреме, завршена виша меди-
цинска или висока здравствена струков-
на школа или средња медицинска школа 
(VI или IV степен стручне спреме) општег 
смера, оверена фотокопија дипломе, 
оверена фотокопија доказа о положеном 
стручном испиту, извод са евиденције 
Националне службе за запошљавање, 
потврда о дужини радног стажа након 
положеног стручног испита (оверена 
фотокопија радне књижице), потребна 
препорука претходне здравствене уста-
нове у којој је стаж остварен. Пријаве са 
биографијом и овереним фотокопијама 
доказа о испуњавању захтеваних усло-
ва подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, 
на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс ради пријема у радни однос“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандида-
ти ће писаним путем бити обавештени о 
резултатима конкурса.

Грађевинарство и индустрија / Медицина и пољопривреда
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универЗитетска 
Дечја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, меди-
цинска школа-педијатријског или општег 
смера; положен стручни испит. Кандида-
ти су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију; фотокопију личне 
карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту; оверену фотоко-
пију радне књижице. Пријаве слати на 
наведену адресу Клинике, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем медицин-
ске сестре-техничара, на одређено време 
по основу замене -2 извршиоца“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ЗДравствена установа 
„оRS HOSPITAL“ 
сПецијална Болница 
За Пластичну и 
реконструктивну 
ХирурГију
11000 Београд
Милована Маринковића 23
e-mail: ljiljanaоrs@gmail.com

Медицински техничар-
хируршки смер
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, посе-
довање возачке дозволе; познавање 
енглеског језика; познавање рада на 
рачунару; радно искуство 5 година; рад 
у хируршкој сали-предност рад на плас-
тичној и реконструктивној хирургији. 
Оглас је отворен до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати пријаве са 
доказима о испуњавању услова могу дос-
тавити на e-mail: ljiljanaоrs@gmail.com.

Зу аПотека „URIEL 4“
23300 Кикинда, Краља Петра I 67
тел. 063/7797-497
е-mail: аpotekauriel4@gmail.com

Дипломирани фармацеут
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани фармацеут. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Контакт 
са послодавцем: поштом, мејлом и на 
горенаведени број телефона.

Дом ЗДравља Баточина
34227 Баточина
Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130, лок. 113

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, док-
тор медицине; доктор стоматологије; 
доктор медицине специјалиста гране 
медицине из делатности Дома здравља; 
доктор стоматологије специјалиста гране 
стоматологије из делатности Дома здра-
вља; дипломирани правник или економи-
ста са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента; најмање пет 
година радног стажа из области здравс-
твене заштите. Уз пријаву поднети сле-
деће доказе о испуњености услова, у 
оригиналу или оверене фотокопије: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; потврду о завршеној едука-
цији из области здравственог менаџмен-
та (кандидати са завршеним правним или 
економским факултетом); потврду о рад-
ном стажу из области здравствене зашти-
те и кратку биографију. Пријаве на кон-
курс слати на горенаведену адресу или 
доставити лично у просторије Дома здра-
вља. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Дом ЗДравља леБане
16230 Лебане, Цара Душана 70

Виши радиолошки техничар 
или радиолошки техничар
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, 
завршена виша или средња медицин-
ска школа, смер радиолошки техничар, 
положен стручни испит. Уз пријаву са 
краћом биографијом доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној вишој 
или средњој медицинској школи, смер 
радиолошки техничар; уверење о поло-
женом стручном испиту; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављан-
ству и потврду да се против лица не води 
судски поступак. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама, на горенаведену адресу, 
правној служби, са назнаком: „За кон-
курс“. Рок за пријаву је осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

Дом ЗДравља
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Медицинска сестра-техничар
за рад у Дому здравља, у Служби 
опште медицине
2 извршиоца

Медицинска сестра-техничар
за рад у Дому здравља, у Служби 
за хитну медицинску помоћ са 
санитетским превозом
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена средња медицинска школа-општи 
смер, положен стручни испит и да кан-
дидат поседује лиценцу. Уз пријаву на 
оглас приложити доказе о испуњавању 
ових услова, у оригиналу или у овере-
ном препису, уверење о држављанству 
и доказ да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак.

оПшта Болница 
„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

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом, 
за рад на Одељењу за урологију, 
Сектор за хируршке гране 
медицине, на одређено време до 
повратка медицинске сестре са 
боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњавању 
услова, кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном 
IV степену стручне спреме, медицинска 
сестра-техничар општег смера, оверену 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве на оглас доста-
вљати у затвореним ковертама, писар-
ници Болнице или поштом, на адресу: 
Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Прија-
ва на оглас“, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматра-
не.

Медицина и пољопривреда

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт
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Дом ЗДравља 
„влаДимирци“
15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-150
е-mail: dzvladcentar@nadlanu.com

Доктор медицине-
специјалиста гинекологије и 
акушерства
на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спре-
ме, лекар специјалиста гинекологије и 
акушерства; положен специјалистички 
испит; лиценца. Радни однос се засни-
ва на одређено време, са пуним радним 
временом, без ноћног рада и дежурства. 
Кандидати пријаву, са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, 
као и овереним фотокопијама докумена-
та којима доказују да испуњавају услове 
конкурса, достављају у затвореној ковер-
ти, поштом, на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава за конкурс“ или 
лично у просторијама кадровске службе 
Дома здравља Владимирци. По заврше-
ном конкурсу документа се неће враћати 
кандидатима.

ЗавоД За јавно 
ЗДравље
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Виши санитарни техничар
за рад у Центру за хигијену и 
хуману екологију, на одређено 
време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, 
завршена виша медицинска школа сани-
тарног смера, положен стручни испит и 
положен возачки испит „Б“ категорије. 
Учесници на расписаном огласу дужни 
су да приложе следећу документацију: 
пријаву на оглас, доказ о стручној спре-
ми, доказ о положеном стручном испиту 
и доказ о положеном возачком испиту 
„Б“ категорије. Фотокопије докумената 
морају бити оверене, а документација не 
старија од шест месеци.

Дом ЗДравља 
Бела црква
26340 Бела Црква
Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Шеф лабораторије
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручности, дип-
ломирани фармацеут-медицински био-
хемичар или дипломирани фармацеут-
специјалиста медицинске биохемије или 
доктор медицине, специјалиста клинич-
ке биохемије, положен стручни испит. 
Уз пријаву на оглас доставити и доказе 
о испуњавању услова огласа у погледу 

стручне спреме и положеног стручног 
испита. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За оглас“. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ЗДравствени центар 
клаДово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са 
реанимaцијом

Опис посла: послови специјалисте анес-
тезије са реанимацијом у Служби за 
поликлиничку делатност.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спре-
ме, лекар специјалиста, положен спе-
цијалистички испит, лиценца за лекаре. 
Радно искуство: није услов; обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати 
се на горенаведени број телефона, елек-
тронским путем и поштом на горенаве-
дене адресе, обраћају особи за контакт: 
Слађани Натошевић.

сПецијалистичка 
оФталмолошка 
орДинација 
„PERFECT VISION“
24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/557-575
е-mail: mirjana.trkuljа@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмо-
лошки прегледи, дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факул-
тет-специјалиста офталмологије; радно 
искуство: пожељно (није неопходно); 
познавање рада на рачунару (МS Оffice 
пакет); знање енглеског језика; возачка 
дозвола „Б“ категорије (пожељна, није 
услов). Обезбеђен је смештај близу кли-
нике; пробни рад (4 месеца); рад у сме-
нама; радно време 8 сати дневно. Кон-
курс је отворен до попуне радних места. 
Заинтересовани кандидати треба да се 
на горенаведене бројеве телефона обра-
те особи за контакт: Мирјани Тркуљи.

  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 примљено лице под условима 
прописаним законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом 
и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискримина-
торно понашање;
4) има држављанство Републике 
Србије.

Када се образовно-васпитни рад 
остварује на језику националне 
мањине, осим услова из става 1 овог 
члана, лице мора да има и доказ о 
знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана дока-
зују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из ста-
ва  1, тач. 1) и 4) и става 2 овог чла-
на 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 приба-
вља 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 надлеж-
ној здравственој установи.

Медицина и пољопривреда / Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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бЕогра д

ош „јован ПоПовиЋ“
11060 Београд
Маријане Грегоран 62

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: На конкурс могу да се прија-
ве кандидати који поред општих услова 
утврђених законом испуњавају и посеб-
не услове у складу са чл. 8, 59 и 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11). Кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање из чл. 8 поменутог 
закона, положен стручни испит, односно 
дозволу за рад-лиценцу за наставника, 
педагога или психолога, положен испит 
за директора, односно дужан је да испит 
положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност, након доношења 
програма обуке од стране Министарства, 
најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву кандидат треба да дос-
тави: радну биографију, оквирни план 
рада за време мандата, оверену фотоко-
пију дипломе о стручној спреми, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење се доставља 
пре закључења уговора о раду. Рок за 
доставу документације је 15 дана од дана 
објављивања, на адресу школе.

теХничка школа
11250 Београд-Железник
Југословенска 4
тел. 011/2571-020

Наставник стручних предмета 
електротехнике
за 20 наставних часова 
(40 сати недељно), група предмета:
- Електроника-4 наставна часа  
(8 сати недељно)
- Примена рачунара у 
електротехници-2 наставна часа  
(4 сата недељно)
- Рачунари и рачунарски блок-5 
наставних часова  
(10 сати недељно) + 2 блока
- Рачунарска графика и 
мултимедија-2 наставна часа  
(4 сата недељно)
- Рачунарство и информатика-2 
наставна часа (4 часа недељно)
- практична настава-2 наставна 
часа (4 сата недељно).

Наставник грађанског 
васпитања
за 6 наставних часова (12 сати 
недељно), за 30% радног времена

Наставник енглеског језика
за 16 наставних часова (88,88% 
радног времена), на одређено 
време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства

Наставник математике
за 12 наставних часова (66% 
радног времена), на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
у наведеном занимању, без обзира на 
радно искуство. Послове на наведеном 
радном месту могу обављати лица која 
поседују одговарајућу стручну спрему 
и испуњавају услове утврђење законом 
и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама. Уз 
пријаву на конкурс за наведена радна 
места доставити: оригинал или оверен 
препис дипломе и уверење о држављан-
ству. Пријаве са прилозима достављају 
се на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у обзир.

Поништење конкурса 
ош „исиДора секулиЋ“
11000 Београд
Гаврила Принципа 42
тел. 011/7614-735, 7610-066

Конкурс објављен 30.01.2013. 
године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

ош „исиДора секулиЋ“
11000 Београд
Гаврила Принципа 42
тел. 011/7614-735, 7610-066

Наставник математике са 67% 
радног времена и наставник 
информатике и рачунарства 
са 33% радног времена
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да су кандидати пунолетна 
лица; да поседују одговарајућу стручну 
спрему у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 
да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да су 
држављани Републике Србије. Уз прија-
ву на конкурс приложити: доказ о посе-
довању држављанства РС (уверење о 

држављанству); оверен препис (фотоко-
пију) дипломе о стеченој стручној спре-
ми; извод из матичне књиге рођених или 
венчаних.

универЗитет 
„синГиДунум“ 
Факултет За 
економију, 
Финансије и 
аДминистрацију
11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 10и
тел. 011/306-66-70

Асистент за ужу научну област 
Економија

УСЛОВИ: Избор сарадника у звање асис-
тента се врши по условима који су про-
писани Законом о високом образовању 
и Правилником о избору наставника и 
сарадника Универзитета „Сингидунум“. 
Пријаве са прилозима доставити секре-
таријату Факултета, Булевар војводе 
Мишића 43, Београд, до 14.02.2013. 
године. Скенирану пријаву обавезно дос-
тавити и на е-mail: info@fefa.еdu.rs.

ПреДшколска 
установа 
„Бошко БуХа“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача 
на студијама првог степена или студијама 
другог степена или студијама у трајању 
од три године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
више образовање васпитача; кандидат 
мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких, методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, без обзира на рад-
но искуство; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом - уверење о здравственој спо-
собности; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије.

Наука и образовање
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Медицинска сестра-васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Медицинска сестра-васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа, васпитач-
ки смер, без обзира на радно искуство; 
да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
- уверење о здравственој способности; 
да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија), уверење о држа-
вљанству (фотокопија). Уверење да кан-
дидат није осуђиван установа прибавља 
службеним путем. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања, на адре-
су установе, поштом или лично, од 09,00 
до 15,00 часова.

универЗитет у 
БеоГраДу 
електротеХнички 
Факултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу 
научну област Аутоматика

Доцент за ужу научну област 
Физичка електроника

Асистент за ужу научну 
област Рачунарска техника и 
информатика

Асистент за ужу научну област 
Енергетски претварачи и 
погони

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) 
и Статутом Факултета, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Молбе са потребним доку-
ментима (биографија са списком обја-
вљених радова, копија дипломе, односно 
уверења које важи до издавања дипломе 
и уверења о држављанству), доставити 
у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, Архиви Факултета, Булевар 
краља Александра 73.

ПреДшколска установа 
„чукарица“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Спремачица
4 извршиоца

Сервирка

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

основна школа 
„Посавски ПартиЗани“
11500 Обреновац, Светог Саве 2
тел. 011/7721-131

Наставник математике

УСЛОВИ: Општи услови: 1. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; 2. да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; 3. држављанство Републи-
ке Србије. Посебни услови: одговарајуће 
образовање за радно место наставника 
математике - високо образовање у наве-
деном занимању стечено на студијама 
другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени 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 нај-
мање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Занимања се 
утврђују у складу са одредбама чл. 3 
Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз 
пријаву на конкурс кандидат подноси 
доказ да има одговарајуће образовање, 
доказ да има држављанство Републике 
Србије и извод из матичне књиге рође-
них. У пријави на конкурс обавезно напи-
сати адресу и контакт телефон. Доказ из 
тачке 2 општих услова прибавља школа. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1 
општих услова подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Правноваљаним 
доказом о испуњавању општих и посеб-
них услова конкурса сматра се подноше-
ње оригинала или оверене фотокопије 
исправе, уверења или другог документа. 
Достављено уверење о држављанству не 
сме бити старије од 6 месеци у односу на 
дан објављивања конкурса. Пријаве дос-
тавити на адресу школе. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана. У поступку одлу-
чивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких 

способности, у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Про-
веру психофизичких способности за рад 
са ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата прове-
ре директор прибавља мишљење школ-
ског одбора. Директор доноси одлуку о 
избору кандидата у року од осам дана од 
дана добијања мишљења органа упра-
вљања, а након спроведеног поступка 
одлучивања у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).

ош „мајка јуГовиЋа“
11080 Земун, Градски парк 9
тел. 011/3076-301

Професор српског језика

Професор географије
на одређено време до краја 
школске године, са 10% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: одговарајуће образо-
вање, односно стручна спрема према чл. 
8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/2011) и Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2012); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није правоснажном пресу-
дом осуђиван за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држа-
вљанство РС. У поступку одлучивања о 
избору кандидата по конкурсу биће извр-
шена претходна провера психофизичких 
способности кандидата, коју ће обавити 
надлежна служба за запошљавање, при-
меном стандардизованих поступака. Уз 
пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченом обра-
зовању, оригинал или оверену фотоко-
пију потврде да лице има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи током студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених. Доказ о 
испуњености услова о психичкој, физич-
кој и здравственој способности подноси 
се пре закључења уговора о раду. Уве-
рење о некажњавању прибавља школа. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 011/3076-301.

Наука и образовање
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ош „воЖД караЂорЂе“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714, 8416-439

Наставник српског језика

Наставник енглеског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
одговарајућег занимања. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом: посе-
довање одређеног образовања, поседо-
вање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученици-
ма, поседовање држављанства Републи-
ке Србије, неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Потпуном 
пријавом се сматра пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од 
8 дана од дана добијања мишљења орга-
на управљања.

ГимнаЗија у лаЗаревцу
11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8129-480

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
одговарајућег занимања. Кандидати тре-
ба да испуњавају услове из чл. 8 став 2 
чл. 59 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11), односно да 
имају стечено одговарајуће високо обра-
зовање према Закону о основама систе-
ма образовања и васпитања, на студија-
ма другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично туманчење, 
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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године 
за наставника, педагога или психолога; 
психичка и физичка способност за рад 
са децом и ученицима (проверу психо-
физичких способности за рад са учени-
цима врши надлежна служба за запо-
шљавање), здравствена способност за 
рад са ученицима (доказ о испуњености 
овог услова подноси се пре закључивања 
уговора о раду-лекарско уверење); да 
кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања 
(уверење прибавља школа), држављан-
ство Републике Србије; да има дозволу 
за рад-лиценцу за наставника, психолога 
или педагога, односно положен стручни 
испит; завршену обуку и положен испит 
за директора; најмање 5 година рада 
на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образо-
вања. Приликом пријављивања на кон-
курс поднети следећа документа: био-
графију са кратким прегледом кретања 
у служби; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту-лиценци; 
доказ-потврду о радном стажу на посло-
вима образовања и васпитања; уверење 
о држављанству Републике Србије и 
извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверене фотокопије за оба 
документа); с обзиром на чињеницу да 
Министарство просвете науке и техно-
лошког развоја није организовало пола-
гање испита за директора школе, пријава 
која не буде садржала уверење о поло-
женом испиту за директора неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора школе. Потребно 
је да све овере на документима не буду 
старије од шест месеци. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Пријаве 
са доказима о испуњености услова слати 
на адресу школе.

исПравка оГласа 
среДња школа 
Барајево
Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426

Оглас објављен 03.01.2013. године у 
публикацији „Послови“, мења се за 
радно место: наставник енглеског 
језика, на одређено време до повра-
тка раднице са породиљског одсу-
ства, са 33% радног времена, и тре-
ба да стоји: наставник енглеског 
језика, на неодређено време, са 
33% радног времена.

основна школа 
„милораД миЋа 
марковиЋ“
11233 Мала Иванча
Трг братства и јединства 8
тел. 011/8253-202

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. На 
конкурс се могу пријавити кандидати који 
поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду испуњавају и посебне услове 
предвиђене чл. 120 ст. 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање (одговарајућу врсту и сте-

пен стручне спреме предвиђен Законом 
и Правилником о врсти и степену струч-
не спреме наставника у основној школи); 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са 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 Репу-
блике Србије. Уз пријаву поднети: овере-
ну фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа. Рок за пријем пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве слати на адресу школе.

ош „станко мариЋ“
Земун, Угриновци
Учитеља Цвеје 5
тел. 011/8409-308

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: професор разредне наставе; 
наставник разредне наставе; профе-
сор педагогије са претходно завшеном 
педагошком академијом или учитељском 
школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ; дипломирани учитељ-мас-
тер.

Професор руског језика
на одређено време до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипломи-
рани филолог за руски језик и књижев-
ност, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил руски језик); 
мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/
профил руски језик).

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1) поседовање одгова-
рајућег образовања: високо образовање 
стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
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 и 97/08), 
почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. 
године; високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или 
више образовање; 2) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4) да има држављанство РС. 
Докази о испуњености услова наведених 
под тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на 
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конкурс, док доказ о испуњености усло-
ва под тач. 2 изабрани кандидат подноси 
приликом закључивања уговора о раду. 
Услов наведен под тач. 3 прибавља шко-
ла по службеној дужности. Рок за прија-
ву је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 
молбу са кратким биографским подаци-
ма, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о држављанству РС (не старије од 
6 месеци), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење 
надлежног суда да кандидат није под 
истрагом (не старије од 6 месеци), ове-
рену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу, 
уколико је кандидат исти положио. Сва 
приложена документа уз молбу морају 
бити у оригиналу или оверене фотоко-
пије. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на претходну проверу пси-
хофизичких способности, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење прија-
ва. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања мишљења органа управљања, 
у складу са чл. 130 став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду подноси лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. 
Пријаве послати на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара, на број телефона: 
011/8409-308.

основна школа 
„влаДислав 
ПетковиЋ Дис“
11000 Београд, Велики Мокри Луг
Радослава Љумовића 20
тел. 011/3461-507, 3461-646

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Кандидати морају 
да поседују одговарајућу стручну спрему 
предвиђену Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву на конкурс 
приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије; оверену копију све-
дочанства о стеченој стручној спреми. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Директор школе доноси одлуку 
о избору кандидата по конкурсу, по при-
бављеном мишљењу синдиката школе и 
школског одбора. Национална служба за 
запошљавање врши проверу психофи-
зичких способности кандидата.

основна школа 
„ДесПот 
стеФан лаЗаревиЋ“
11160 Београд, Нова 15
тел. 011/3429-875
факс: 011/3429-872
е-mail: despotstefan@sezampro.rs

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања

Професор разредне наставе
са 70% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године, на радном месту 
помоћника директора школе

Професор информатике
са 50% радног времена

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме-
висока стручна спрема према Правилни-
ку о врсти стручне спреме.

Спремачица

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа-нижа 
стручна спрема према Правилнику о врс-
ти стручне спреме.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс достављати 
у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу школе.

ош „скаДарлија“
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/3247-445

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

УСЛОВИ: основна школа - подноси се 
копија сведочанства основне школе 
(ако је кандидат завршио и виши степен 
образовања, подноси ту исправу); општа 
здравствена способност - лекарско уве-
рење, не старије од шест месеци, подно-
си само изабрани кандидат при ступању 
на рад; да лице није осуђивано по чл. 
120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - доказ при-
бавља изабрани кандидат у МУП-у места 
пребивалишта; држављанство Републике 
Србије - фотокопија важећег уверења о 
држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених (може и старије од 6 месе-
ци); да лице није под истрагом - копија 
уверења основног суда места пребива-

лишта, не старије од 6 месеци. Своје-
ручно потписане пријаве, са животном и 
радном биографијом (CV) и документима, 
доставити на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Информације на број телефона: 
011/3247-445.

Земунска ГимнаЗија
11080 Земун, Градски парк 1
тел. 011/3162-680

Наставник физике
са 80% радног времена

Наставник хемије

Наставник математике са 50% 
радног времена и наставник 
рачунарства и информатике 
са 50% радног времена
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Просветни гласник-Служ-
бени гласник РС“, бр. 5/90, 5/91...7/08); 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
(проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака, 
а према терминима које она одреди). 
Лекарско уверење да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставиће изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о 
раду; уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања, прибавља установа; држа-
вљанство РС. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: оверену фотокопију дипломе о 
стручној спреми; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената
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ош „коста аБрашевиЋ“
11231 Ресник, 13. октобра 82
тел. 011/8041-792

Наставник историје

Наставник историје - изборни 
предмет: Свакодневни живот 
у прошлости
са 30% радног времена, на 
одређено време

Наставник изборног предмета: 
Грађанско васпитање
са 55% радног времена

УСЛОВИ: одговорајуће образовање у 
складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), Правилником 
о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012) и 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2012); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима; 
да лице није осуђивано правноснажном 
прресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“, лич-
но или поштом у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурс“, на адресу школе. 
Уз пријаву на конкурс поднети биогра-
фију и оверене фотокопије (не старије 
од шест месеци) доказа о одговарајућем 
образовању и уверења о држављанству. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

„ПолитеХника“ 
школа За нове 
теХнолоГије
11000 Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел/факс: 011/2675-663

Наставник енглеског језика

Наставник математике

Наставник историје
са 50% радног времена

Наставник социологије
са 85% радног времена

Наставник грађанског 
васпитања
са 55% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник грађанског 
васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/2011): да кандидат има одго-
варајуће образовање, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (проверу врши 
надлежна служба за запошљавање), да 
није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, држављан-
ство Републике Србије, кандидат мора 
да испуњава и посебне услове утврђене 
Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у стручним школама („Просветни гласник 
РС“, бр. 4/91, 1/92, 3/94, 7/96, 3/91, 6/01, 
3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 7/08 и 11/08). Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкур-
са доставити на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве сматраће се 
неважећим.

универЗитет у 
БеоГраДу 
Факултет БеЗБеДности
11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Доцент за ужу научну 
област Студије безбедности, 
наставни предмет: Основи 
безбедности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
доктор наука одбране, безбедности и 
заштите или доктор правно-политичких 
наука.

Доцент за ужу научну област 
Правне науке, наставни 
предмет: Кривично право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
доктор правних наука.

Доцент за ужу научну 
област Студије безбедности, 
наставни предмет: Теорије 
конфликта
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
доктор правних наука; доктор поли-
тичких наука или доктор наука одбране, 
безбедности и заштите.

Редовни професор за ужу 
научну област Студије 
менаџмента људских и 
социјалних ресурса, наставни 
предмет: Кризни менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
доктор наука одбране, безбедности и 
заштите; доктор организационих наука 
или доктор политичких наука.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су 
одредбама Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010 и 93/2012) и Статутом Факултета 
безбедности. Уз пријаву кандидат под-
носи: биографију; оверену фотокопију 
дипломе; списак научних радова, као и 
радове. Пријаве кандидата са прилози-
ма подносе се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ДруГа економска 
школа
11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

Наставник биологије и 
екологије

УСЛОВИ: дипломирани биолог; профе-
сор биологије. Кандидат за радно место 
наставника је лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање предвиђено 
чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву дос-
тавити: оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме; оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС. Неће се разматра-
ти неблаговремене, непотпуне, као ни 
пријаве уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом и оних кандида-
та који не испуњавају услове у погледу 
врсте и степена стручне спреме.

Поништење конкурса 
универЗитет у 
БеоГраДу 
Фармацеутски 
Факултет
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Конкурс објављен 17.10.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.
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универЗитет у БеоГраДу 
Факултет 
орГаниЗациониХ наука
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област 
Организација пословних 
система
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Информационе технологије
са 30% радног времена, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; 
научни, односно стручни радови обја-
вљени у научним часописима или збор-
ницима са рецензијама и способност за 
наставни рад. Уз пријаву приложити: 
диплому о одговарајућој стручној спре-
ми; биографију; списак радова и саме 
радове. Услови за избор прописани су 
Законом о високом образовању, Стату-
том Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

основна школа 
„караЂорЂе“
11000 Београд, Јове Илића 2
тел. 011/2467-290

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
стално запослене раднице

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује 
одговарајућу стручну спрему предвиђену 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/12) и да испуњава услове утврђене 
чл. 8 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву 
приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверену фото-
копију уверења о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; овере-
ну фотокопију стручног испита-лиценце 
(уколико кандидат има лиценцу). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидати 
нису осуђивани за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
- прибавља школа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

универЗитет у БеоГраДу 
ФиЗички Факултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Шеф рачуноводства
на одређено време од 6 месеци, 
са могућношћу продужетка на 
неодређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
економски факултет-овлашћени рачуно-
вођа; пожељно радно искуство; позна-
вање МS Оffice пакета; пожељно посе-
довање рачуноводствених сертификата; 
одлично владање законском регулативом 
и праћење исте за област рачуноводства 
и финансија. Пријава треба да садржи: 
бигорафију-радну биографију кандида-
та; оверен препис дипломе. На разговор 
ће бити позвани само кандидати који 
уђу у ужи избор. Пријаву са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити 
Деканату Факултета, на наведену адресу 
(3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

електротеХничка 
школа „раДе кончар“
11000 Београд, Браће Грим 32
тел. 011/2761-963

Наставник физике

УСЛОВИ: висока стручна спрема, одго-
варајућег смера. Пријаве на конкурс 
примају се у року од осам дана од дана 
објављивања. Општи услови: психофи-
зичка способност, да кандидат испуњава 
услове за рад у државним органима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци или није правоснажном 
пресудом осуђен за кривично дело про-
тив достојанства личности и морала. Уз 
пријаве доставити оверене фотокопије: 
дипломе, извода из матичне књиге рође-
них, уверења о држављанству, потврде 
да се против лица не води кривични пос-
тупак. По објављивању резултата кон-
курса кандидати могу да подигну доку-
мента у секретаријату школе.

ПреДшколска 
установа „чукарица“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3508-717, 3552-770

Васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основ-
не академске студије) у трајању од три 
године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије)-
васпитач; обавеза полагања испита за 
лиценцу. Документација коју је потреб-
но доставити: молба на оглас, оверена 
фотокопија дипломе, оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство, потврда надлежног орга-
на да кандидат није под истрагом.

Медицинска сестра-васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, 
занимање: медицинска сестра-васпитач; 
обавеза полагања испита за лиценцу. 
Документација коју је потребно достави-
ти: молба на оглас, оверена фотокопија 
дипломе, оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, држављанство, 
потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом.

основна школа 
„вук караЏиЋ“
11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3221-239

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: држављанство Републике 
Србије; високо образовање; да канди-
дат поседује лиценцу, односно поло-
жен стручни испит и да испуњава оста-
ле услове за наставника, психолога или 
педагога; положен стручни испит за 
директора школе; пет година радног 
стажа у области образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс приложити: 
уверење о држављанству; оверен пре-
пис дипломе о стеченој стручној спре-
ми; оверен препис дипломе о положе-
ном стручном испиту; лекарско уверење 
потребно за рад наставника и стручног 
сарадника; потврду о радном стажу; уве-
рење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање шест месеци или 
да није правноснажном пресудом осуђен 
за кривично дело против достојанства 
личности и морала, да се не налази под 
истрагом, односно да не постоји забра-
на за обављање послова директора шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 011/3221-239. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања.
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универЗитет у БеоГраДу 
шумарски Факултет
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник-сва звања за ужу 
научну област Хемијско-
техничка прерада дрвета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
докторат наука из уже научне области за 
коју се наставник бира; шумарски факул-
тет, одсек прерада дрвета.

Наставник-доцент за ужу 
научну област Геометрија 
архитектонске форме
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
докторат из уже научне области за коју 
се наставник бира; машински, грађевин-
ски, архитектонски или шумарски факул-
тет.

Асистент за ужу научну област 
Искоришћавање шума и 
ловство са заштитом ловне 
фауне
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија 
који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање 
08,00 или VII/2 степен стручне спреме, 
магистратура из уже научне области са 
прихваћеном темом докторске дисерта-
ције; шумарски факултет, одсек шумар-
ство.

ОСТАЛО: Избор наставника се врши на 
период од 5 година, редовних професо-
ра на неодређено време, а сарадника-
асистента на период од 3 године. Остали 
услови за избор наставника и сарадника 
утврђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом и Правилником о системати-
зацији послова и радних задатака рад-
ника Шумарског факултета. Пријаве са 
биографијом и доказима о испуњавању 
услова конкурса (оверене фотокопије 
диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство, списак научних и 
стручних радова, сепарати радова...), 
достављају се надлежној служби, на 
адресу Факултета, у року од 8 дана од 
дана објављивања.

универЗитет у БеоГраДу 
руДарско-Геолошки 
Факултет
11000 Београд, Ђушина 7

Редовни професор или 
ванредни професор за ужу 
научну област Припрема 
минералних сировина, 
заштита животне средине и 
заштита на раду

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
докторат из научне области којој при-
пада ужа научна област. Остали усло-
ви утврђени су одредбама чл. 64 став 
9, односно чл. 64 став 7 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005), у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандида-
та. Радни однос се заснива на одређено 
време од пет година за ванредног про-
фесора, односно на неодређено време 
за редовног професора. Пријаве са при-
лозима (биографија, списак стручних 
радова, радови, диплома о одговарајућој 
стручној спреми) доставити на горенаве-
дену адресу. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања.

школа За основно и 
среДње оБраЗовање 
са Домом „свети сава“
11260 Умка, Милије Станојловића 30
тел/факс: 011/8026-856
тел. директора: 011/8026-066

Наставник грађанског 
васпитања
са 10% радног времена

Наставник за подручје рада 
пољопривреда и прерада 
хране
са 20% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем 
у радни однос прописаних чл. 24 Закона 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 
и 54/2009), кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 25/2011), као и посебне услове из Пра-
вилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за уче-
нике лако ометене у развоју („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 1/95, 
24/2004, 10/09 и 2/2012), Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2008 и 5/2011), као и друге услове 
утврђене законом и другим прописима. 
Уз пријаву на конкурс поднети оверене 
фотокопије следећих важећих докумена-
та: дипломе о стеченом образовању, уве-
рења о држављанству; извода из матич-

не књиге рођених. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Уверење 
о подацима из казнене евиденције који 
се воде у МУП-у Републике Србије, при-
бавља школа. Рок за подношење прија-
ве је осам дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са доказима подно-
се се на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“ или достављају лично секрета-
ријату школе.

бор

ош „вук караЏиЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/425-782

Наставник француског језика

Наставник француског језика
са 22,22% радног времена

Математика
са 22,22% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запосленог са пројекта ФООО

Ликовна култура
са 70% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеним занимањима, према Правил-
нику о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника 
у основној школи и услови из чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11). Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству-не старије од шест 
месеци, извод из матичне књиге рође-
них. Уверење да кандидат није осуђиван 
по службеној дужности прибавља школа. 
Доказ о поседовању 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, сви пријављени 
кандидати који испуњавају услове кон-
курса дужни су да се подвргну претход-
ној провери психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака, 
а у складу са чл. 130 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, по 
распореду који утврди школа у сарадњи 
са Националном службом за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благов-
ремено обавештени. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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основна школа 
„стеФанија 
миХајловиЋ“
19323 Брза Паланка, Првомајска 1
тел. 019/85-039, 85-480

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, 
односно стручна спрема према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/09 и 
3/10) и према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних програма у 
основној школи („Сл. гласник-Просвет-
ни гласник СРС“, бр. 27/88 и 1/89 и „Сл. 
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 4/03, 
10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 
8/08, 4/2009 и 3/10); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
доставити: оверен препис или фотокопију 
дипломе и оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених и 
уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

основна школа 
„Петар раДовановиЋ“
19215 Злот
тел. 030/2561-022

Наставник техничког 
образовања и информатике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, са 70% радног 
времена

Наставник биологије
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, са 20% радног 
времена

Наставник географије
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, са 60% радног 
времена

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању, прописан Правил-
ником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и сарад-
ника у настави у основној школи. Сход-
но одредбама чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), у радни 
однос у установи може да буде примље-
но лице, ако има: одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на 
оглас приложити: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију) 
и уверење о држављанству РС (не ста-
рије од 6 месеци). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој слособности за 
рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања.

Поништење оГласа 
ош „свети сава“
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Оглас објављен 03.01.2013. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: наставник 
техничко-информатичког образо-
вања.

ош „свети сава“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

Спремач-курир

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: I степен стручне спре-
ме, завршена осмогодишња школа и да 
испуњава услове предвиђене чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11). Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се на адресу школе, 
са назнаком: „Конкурс за спремача-кури-
ра“, у року од осам дана од дана обја-
вљивања. Уз пријаву кандидат подноси: 
оверену фотокопију/оригинал дипломе 
о стручној спреми, оверену фотокопију/
оригинал извода из матичне књиге рође-
них, оверену фотокопију/оригинал уве-
рења о држављанству (не старије од шест 
месеци), уверење да није правоснажно 
осуђиван и да није кривично гоњен (не 
старије од шест месеци). Лекарско уве-
рење доставља се пре закључења угово-
ра о раду, односно пре заснивања рад-
ног односа. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе на адре-
су школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у обзир.

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

Сервирка

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да приложи: оверену копију уве-
рења о држављанству; оверену копију 
сведочанства о завршеној основној шко-
ли; оверену копију извода из матичне 
књиге рођених.

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да приложи: оверену копију уве-
рења о држављанству; оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми вас-
питача; оверену копију извода из матич-
не књиге рођених.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секре-
тара предшколске установе.

гњиланЕ

меДицинска школа 
велико роПотово
38267 Ранилуг
тел. 0280/76-002

Професор рачунарства и 
информатике
за 12 часова недељно, за рад у 
Великом Ропотову и Шилову

УСЛОВИ: У радни однос у установи може 
да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом, и ако има: 1. 
одговарајуће образовање; 2. психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4. држављанство Републи-
ке Србије. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тач. 1 и 4 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 
2 пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1 тачка 3 прибавља школа. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Уз пријаву кандидат прилаже: диплому о 
завршеном факултету и уверење о држа-
вљанству. Пријаве са документацијом 
слати на адресу школе.
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ош „Доситеј 
оБраДовиЋ“
Партеш-Гњилане

Наставник географије
за 14 часова недељно, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 
повратка радника са болничког 
лечења, а најдуже до 31.08.2013. 
године

Наставник историје
за 2 часа недељно, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 
повратка радника са болничког 
лечења, а најдуже до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове: висо-
ка стручна спрема-VII степен стручне 
спреме, завршен одговарајући факултет, 
положен стручни испит-лиценца за рад 
наставника. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе следећу докумен-
тацију: доказ о стручној спреми (оверена 
копија дипломе); оверену копију уве-
рења о лиценци за рад наставника; уве-
рење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о здравстве-
ном стању; уверење надлежног суда да 
нису под истрагом и да нису осуђивани. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Комплет-
ну документацију слати на адресу школе.

ЧаЧаК

ош „танаско рајиЋ“
32000 Чачак
Алексија Миленковића 5
тел. 032/355-283

Професор историје
на одређено време до краја 
школске године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
у наведеном занимању. Поред општих 
услова за заснивање радног односа, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне 
услове прописане одредбама из чл. 8, 
120 и 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о 
врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи. Поред пријаве на конкурс, канди-
дати треба да доставе и оверене фото-
копије докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса (диплома о 
стеченом стручном образовању, лицен-
цу-уверење о положеном стручном испи-
ту, лекарско уверење, уверење да нису 
осуђивани и да се не води истрага, уве-
рење о држављанству РС, извод из мати-
чне књиге рођених). Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова слати на адресу 

школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

Поништење Дела 
оГласа 
среДња школа 
„ДраГачево“
Гуча
32230 Гуча, Лучани
Републике бб
тел. 032/854-144

Оглас објављен 16. јануара 2013. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: 
професор музичке уметности, на 
одређено време до 31.08.2013. годи-
не, за 25% радног времена. У оста-
лом делу оглас је непромењен.

установа За 
ПреДшколско 
васПитање и 
оБраЗовање - Дечји 
вртиЋ ивањица
32250 Ивањица, Косовска 48
тел. 032/662-244

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
одговарајућег занимања; одговарајуће 
високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гла-
сник 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. 
године; дозвола за рад; обука и положен 
испит за директора установе; најмање 
пет година рада у установи након сте-
ченог одговарајућег образовања; одго-
варајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образо-
вање, дозвола за рад, обука и положен 
испит за директора установе; најмање 
десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат мора да испуњава 
и посебне услове прописане одредбама 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/2011): да има психич-
ку, 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 образовања и 

васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије. Мандат директора предш-
колске установе траје четири године. 
Услови за избор директора регулисани 
су Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011). Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (оверен пре-
пис, не старији од шест месеци), лицен-
цу за рад (оверен препис, не старији од 
шест месеци), потврду о раду у области 
образовања и васпитања, уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (не 
старије од шест месеци); лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом; извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 
шест месеци); уверење о држављанству 
РС (не старије од шест месеци); радну 
биографију. С обзиром да Министарство 
просвете није организовало полагање 
испита за директора предшколске уста-
нове, пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора 
предшколске установе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року положи 
испит за директора предшколске уста-
нове. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве сла-
ти на адресу школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
установе, на број телефона: 032/662-796.

ош „марко ПајиЋ“
32233 Вича, Гуча
тел. 032/856-501

Професор биологије
на одређено време до повратка 
радника са функције директора, за 
40% радног времена

Професор предмета Чувари 
природе
на одређено време до повратка 
радника са функције директора, за 
5% радног времена

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

Професор домаћинства
на одређено време до повратка 
радника са функције директора, за 
5% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
одговарајућег занимања.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописа-
них законом за заснивање радног одно-
са, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове из Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. 
гласник-Просветни гласник“, бр. 11/2012 
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од 07.11.2012.). Пријаве са потребним 
документима (оверене фотокопије) дос-
тављају се у року од 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“, на 
адресу школе или лично секретару шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

јагодина

ГимнаЗија
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

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

Наставник француског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, за 33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
5/90...8/2011); да кандидати имају пси-
хичку, физичку 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 држа-
вљанство Републике Србије. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: оверену фото-
копију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених-оригинал или оверену фотоко-
пију, уверење о држављанству Републи-
ке Србије-оригинал или оверену фото-
копију. Кандидати женског пола који у 
дипломи имају једно презиме, а у прија-
ву на конкурс друго, треба да доставе и 
извод из матичне књиге венчаних-овере-
ну фотокопију. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима, изабрани 
кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Уверење да кандидати нису 
осуђивани за кривична дела из чл. 120 
ст. 1 тач. 3 - прибавља школа. У поступку 
одлучивања о избору директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претход-
ну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступа-
ка, по распореду који утврђује школа у 
сарадњи са НСЗ, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Кандидати у пријави треба да наведу 
број телефона.

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

Медицинска сестра-васпитач
за рад у јасленој групи, на 
одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана 
(породиљско одсуство и одсуство 
ради неге детета)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, обра-
зовни профил: медицинска сестра-васпи-
тач; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 120 
став 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о испуњености услова из чл. 120 
став 1 тач. 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (лекарско уве-
рење) - изабрани кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду, доказ из ста-
ва 1 тач. 3 овог члана - прибавља устано-
ва. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу.

ГимнаЗија 
„светоЗар марковиЋ“
35000 Јагодина
Слободана Пенезића Крцуна 1

Професор географије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор географије, дипломирани геог-
раф, дипломирани географ-просторни 
планер.

Професор шпанског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор, односно дипломирани фило-
лог за шпански језик и књижевност, 
професор шпанског језика и хиспанских 
књижевности.

Спремачица

Спремачица
са 40% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученици-
ма (доказује се лекарским уверењем), 
да лица која конкуришу нису осуђивана 
правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказује се изводом из каз-
нене евиденције), држављанство Репу-
блике Србије (уверење о држављанству). 

Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе или уверења о заврше-
ном факултету, средњој школи, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству. 
Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уверење 
о некажњавању прибавља школа по 
службеној дужности. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

основна школа 
„момчило 
ПоПовиЋ оЗрен“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/563-930

Наставник физичког 
васпитања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидат мора да 
испуњава и услове прописане чл. 8 ст. 
2 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној шко-
ли; да има одговарајуће образовање; 
психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да је држа-
вљанин РС. Уз пријаву на конкурс, са 
краћом биографијом, кандидат треба да 
достави: доказ о одговарајућој стручној 
спреми (оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању), уверење о држа-
вљанству-не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија). Уверење о здрав-
ственој способности доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који испуњавају усло-
ве конкурса и који уђу у ужи избор који 
врши директор школе, биће упућени на 
претходну проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошља-
вање. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа по службеној дужности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

www.nsz.gov.rs
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КиКинд а

Поништење оГласа 
ош „Ђура јакшиЋ“
23300 Кикинда
Светозара Милетића 16

Оглас објављен 26.12.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: наставник музич-
ке културе, са 75% радног време-
на. У осталом делу оглас је непро-
мењен.

среДња школа 
„Доситеј оБраДовиЋ“
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11

Професор српског језика и 
књижевности
за 50% норме (9 часова), на 
српском наставном језику

Професор устава и права 
грађана
за 10% норме (2 часа), на српском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању; да кандидат има 
одговарајуће образовање прописано 
Правилником Министарства просвете и 
да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тума-
чење, 97/2008 и 44/2010), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Професор енглеског језика
за 44% норме (6 часова), на 
српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да 
кандидат има одговарајуће образовање 
прописано Правилником Министарства 
просвете и да је стекао одговарајуће 
високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 
и 44/2010), почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. За 
образовно-васпитни рад на мађарском 
наставном језику кандидат мора да има и 
доказ о знању мађарског језика.

Радник на одржавању

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа; 

ОСТАЛО: да кандидат има психофизич-
ку 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. За сва радна места потреб-
но је да кандидат уз пријаву поднесе: 
доказ о стручној спреми-оверену фотоко-
пију дипломе, уверење о држављанству. 
Доказ о психофизичкој и здравственој 
способности за рад кандидат подноси 
приликом пријема у радни однос. Доказ 
о некажњавању приибавља установа по 
службеној дужности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве са документацијом слати на 
горенаведену адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“.

основна школа 
„Братство-јеДинство“
Банатска Топола
Вука Караџића 20
тел. 0230/62-048

Наставник биологије
са 20 сати недељно (50% норме 
радног времена), на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
високо образовање и звање сагласно чл. 
8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи: професор 
биологије, дипломирани биолог, дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог, 
професор биологије и хемије, дипломи-
рани биолог, смер заштите животне сре-
дине, дипломирани биолог-еколог, дип-
ломирани професор биологије и хемије, 
професор биологије-географије, профе-
сор биологије-хемије, професор биоло-
гије-физике, професор биологије-инфор-
матике, професор биологије-математике, 
дипломирани професор биологије-мас-
тер, дипломирани биолог-мастер, дип-
ломирани професор биологије-хемије-
мастер; дипломирани професор 
биологије-географије-мастер; дипломи-
рани молекуларни биолог-мастер; дип-
ломирани биолог заштите животне сре-
дине; мастер биолог; мастер професор 
биологије; мастер професор биологије и 
географије; мастер професор биологије 
и хемије; уверење о држављанству или 
оверена фотокопија уверења о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рође-
них; оверена фотокопија дипломе о сте-
ченој стручној спреми; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (уверење о неосуђи-
ваности школа ће тражити по службеној 

дужности); лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (школа ће 
тражити од изабраног кандидата). Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе 
информације могу се добити на број тел. 
0230/62-048.

КосовсКа митровица

ГимнаЗија „ораХовац“
38430 Ораховац, Видовданска бб

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
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 и 97/08), 
почев од 10.09.2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 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 
држављанство Републике Србије; да има 
дозволу за рад-положен стручни испит 
или лиценцу; положен испит за дирек-
тора школе; најмање 5 година рада у 
установи на пословима оразовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држа-
вљанству-не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); оверену 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду о најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег 
оберазовања; извод из матичне књи-
ге рођених; остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлу-
ке о избору (кратка биографија, оквир-
ни план рада за време мандата, доказ о 
организаторским и другим квалитетима 
неопходним за обављање послова дирек-
тора). Пријаве, са назнаком: „Конкурс 
за директора“, у затвореним ковертама 
слати на горенаведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на број телефона: 
029/277-919. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање



  06.02.2013.  |  Број 503  |   31

ош „свети сава“
38211 Племетина

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
завршен економски факултет. Кандидати 
треба да испуњавају услове предвиђене 
Законом о раду и Правилником о сис-
тематизацији радних места у школи. Уз 
пријаву са краћом биографијом канди-
дати достављају: диплому о завршеном 
економском факултету, уверење да нису 
осуђивани, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству. Пријаве 
са потребном документацијом слати у 
року од 8 дана од дана објављивања, на 
адресу школе. Непотпуна и неблаговре-
мена документација неће се разматрати.

ош „свети сава“
Сушица
38205 Косовска Грачаница

Професор разредне наставе
за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву на конкурс 
прилажу следећа документа: диплому о 
стеченом стручном образовању-оверену 
фотокопију, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење и уверење о неосуђи-
ваности. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве слати на адресу школе.

универЗитет у 
Приштини 
меДицински Факултет
38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб

Наставник у звању доцента 
за ужу научну област 
Стоматолошка протетика
на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област 
Хигијена и хумана екологија
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Стоматолошка протетика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Психијатрија
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну 
област Фармакологија са 
токсикологијом
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Судска медицина
на одређено време од 36 месеци

Сарадник у настави за ужу 
научну област Психијатрија
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави 
за ужу научну област 
Максилофацијална хирургија
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу 
научну област Физиологија
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање настав-
ника може бити изабрано лице које 
има одговарајући стручни, академски, 
односно научни назив и способност за 
наставни рад. У звање доцента може 
бити изабрано лице које има научни 
назив доктора наука и научне и стручне 
радове објављене у научним часописима 
или зборницима са рецензијама. За асис-
тенте: у звање асистента бира се студент 
докторских студија или кандидат који 
има академски назив магистра наука и 
који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање 
осам и који показују смисао за наставни 
рад. Изузетно, за наставу на клиничким 
предметима високошколска установа 
бира у звање асистента лице са завр-
шеном одговарајућом здравственом спе-
цијализацијом. За сараднике у настави: у 
звање сарадника у настави на студијама 
првoг степена бира се студент диплом-
ских академских или специјалистичких 
студија који је студија првог степена 
завршио са укупном просечном оценом 

најмање осам. Ови услови утврђени су 
Законом о високом образовању и Стату-
том Медицинског факултета у Приштини. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу.

Краг УјЕвац

основна школа 
„вук ст. караЏиЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне 
спреме, у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС“, бр. 11/2012).

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа, у складу са Правил-
ником о систематизацији и организацији 
радних места у ОШ „Вук Ст. Караџић“ у 
Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс канди-
дати су у обавези да доставе: уверење 
о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима дос-
тавља кандидат који заснује радни однос 
по конкурсу, пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Траже-
на документа достављају се у оригиналу 
или као оверене копије. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Број телефона за информације: 
034/335-464, секретар школе.
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ДоПуна Дела конкурса 
Филолошко 
уметнички Факултет
34000 Крагујевац
Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Конкурс објављен 16.01.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, за рад-
на места: сарадник у звање асис-
тента за ужу уметничку област 
Унутрашња архитектура и индус-
тријски дизајн, за 50% радног вре-
мена, на одређено време 3 годи-
не, и сарадник у звање асистента 
за ужу уметничку област Цртање 
и сликање, на одређено време 3 
године, допуњује се у делу УСЛО-
ВИ, тако што се поред наведеног 
додаје: Факултет може изабрати у 
звање асистента и магистра наука, 
односно магистра уметности коме је 
прихваћена тема докторске дисер-
тације. За асистента из уметнич-
ког поља може бити изабрано лице 
које је завршило академске студије 
првог степена и има уметничка дела 
која показују смисао за самостално 
уметничко стваралаштво, уколи-
ко у уметничкој области за коју се 
бира нису предвиђене мастер ака-
демске, односно докторске студије. 
Кандидати су у обавези да поднесу 
најмање десет оригиналних радова 
или фотографија радова који се не 
могу приложити у оригиналу, доку-
ментацију, пројекте и фотографије 
радова реализованих на одређеном 
месту или за одређене потребе.

Факултет 
меДицинскиХ наука
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

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

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

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
са укупном просечном оценом најмање 
осам и уписане докторске академске 
студије или магистар медицинских нау-
ка коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за 
ужу научну област Орална 
хирургија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факул-
тет, са укупном просечном оценом нај-
мање осам и уписане докторске академс-
ке студије или магистар медицинских 
наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
са укупном просечном оценом најмање 
осам и уписане докторске академске 
студије или магистар медицинских нау-
ка коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Фармацеутска 
технологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факул-
тет, са укупном просечном оценом нај-
мање осам и уписане докторске академс-
ке студије или магистар фармацеутских 
наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета медицинских наука у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз прија-
ву на конкурс доставити: биографију, 
фотокопију диплома, списак стручних и 
научних публикација и по један приме-

рак тих публикација. Конкурсну докумен-
тацију доставити и у електронској фор-
ми. Рок за пријаву је 15 дана.

КраЉЕво

Факултет За 
машинство 
и ГраЂевинарство 
у краљеву 
универЗитета 
у краГујевцу
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента 
за ужу научну област 
Механика и механизми
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
магистратура из научне области за коју се 
врши избор и прихваћена тема докторс-
ке дисертације или студент докторских 
студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08,00. Поред општих услова 
утврђених законом, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене Законом 
о високом образовању, актима Универзи-
тета у Крагујевцу и актима Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву дос-
тавити: биографију, доказ о испуњавању 
услова конкурса у погледу школске спре-
ме-оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, потврду о 
уписаним докторским студијама, одлуку о 
прихваћеној теми докторске дисертације, 
одговарајуће доказе надлежних органа у 
погледу неосуђиваности у смислу чл. 62 
став 3 Закона о високом образовању и 
чл. 125е став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу, списак научних и стручних 
радова, као и саме радове и све остале 
доказе од значаја за избор. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу Факултета, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће се разматрати.

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
ПредузетНичке идеје

Tржиштe рада

аналитички  приступ  
запошљавању

Наука и образовање
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основна школа 
„ДраГан ЂоковиЋ уча“
36204 Лађевци
тел. 036/825-020

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу 
школе у Тавнику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. 
На конкурс се могу пријавити кандидати 
који поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, испуњавају и посебне 
услове предвиђене чл. 120 став 1 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања: да имају одговарајуће обра-
зовање (одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме предвиђен чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство РС. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Уз пријаву на 
конкурс поднети и одговарајућу доку-
ментацију, којом се доказује испуњеност 
услова предвиђених Законом и Правил-
ником, као и овим конкурсом: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству-не старије од 
шест месеци; извод из матичне књиге 
рођених-не старији од шест месеци. Уве-
рење о неосуђиваности школа прибавља 
по службеној дужности, а лекарско уве-
рење се прилаже по доношењу одлуке. 
Сва документа се прилажу у оригиналу 
или у овереним фотокопијама. Пријаве 
на конкурс, са доказима о испуњености 
услова, достављају се лично или поштом, 
на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

меДицинска школа
36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

Професор патологије
са 40% радног времена

Професор хигијене са 
здравственим васпитањем
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
доктор медицине. Право учешћа на кон-
курсу имају лица која испуњавају усло-
ве према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника 
и сарадника у настави у стручним шко-
лама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 
11/2008, 5/2011, 8/2011) и чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
52/2011). Уз пријаву на конкурс достави-
ти: диплому о завршеној одговарајућој 
школи (одговарајуће образовање); уве-
рење о држављанству. Пријаве на кон-

курс са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити на адре-
су школе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „млаДост“
36217 Врњци
тел. 036/631-468

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

Помоћни радник

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одгова-
рајуће образовање утврђено Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 
8/08); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије. Кандидати су дужни да при-
ликом подношења пријава на конкурс 
поднесу доказе о испуњености услова из 
тач. 1 и 4. Доказ о испуњености услова 
из тач. 2 прибавиће само изабрани кан-
дидат, а доказ из тач. 3 прибавиће шко-
ла по службеној дужности. Копије морају 
бити оверене, а уверења не старија од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у обзир. Пријаве са 
потребним документима слати на адресу 
школе. Сва обавештења на број телефо-
на: 036/631-468.

КрУшЕвац

економско 
трГовинска школа
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-658, 443-164

Професор социологије
за 40% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, до повратка са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
одговарајућег образовања; поседовање 
психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученици-
ма; држављанство Републике Србије; 
неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати уз 
молбу треба да приложе: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству, уверење из суда да се против 

њих не води истрага, нити је подигнута 
оптужница и оверену фотокопију одгова-
рајуће дипломе (чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „аца алексиЋ“
37230 Александровац
Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства, за рад у матичној школи 
у Александровцу и издвојеном 
одељењу у Ратају

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу 
стручну спрему прописану Законом о 
основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (приложити доказ о 
одговарајућој стручној спреми); да има 
психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима (лекарско 
уверење прилаже изабрани кандидат); 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење при-
бавља школа по службеној дужности); 
да је држављанин РС (уверење о држа-
вљанству прилаже кандидат). У поступку 
одлучивања о избору наставника, прет-
ходну проверу психофизичких способно-
сти кандидата за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаве на оглас, са доку-
ментацијом којом се доказује испуњеност 
услова за заснивање радног односа, дос-
тавити лично или на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Послове шефа рачуноводства 
може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање: дипломирани еконо-
миста-мастер или дипломирани еконо-
миста који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, као и лице које има 
високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање 
економског смера са стеченим стручним 
звањем из области рачуноводства (при-
ложити доказ о одговарајућој стручној 
спреми); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима 
(лекарско уверење прилаже изабрани 
кандидат); 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); да је држављанин 
РС (уверење о држављанству доставља 
кандидат). Пријаве са документацијом 
којом се доказује испуњеност услова за 
заснивање радног односа доставити лич-
но или на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања.

Наука и образовање
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теХничка школа
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-657, 417-700

Професор српског језика и 
књижевности
за 84% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања

Професор филозофије
за 36% радног времена

Професор групе предмета из 
подручја рада текстилство и 
кожарство
за 25% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
према Правилнику о стручној спреми 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама 
(„Службени гласник-Просветни гласник 
РС“, бр. 7/2008 и 8/2011).

Помоћни наставник текстилне 
струке

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: За сва радна места потребно 
је уз молбу приложити: извод из мати-
чне књиге рођених (венчаних у случају 
промене презимена), уверење о држа-
вљанству, оверену копију одговарајуће 
дипломе. Уз пријаву на конкурс обавез-
но назначити да ли је кандидат извршио 
претходну проверу психофизичких спо-
собности (проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих 
поступака). Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

лЕсКовац

економска школа 
„Ђука ДиниЋ“
16000 Лесковац
Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са боловања преко 60 
дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању, са одговарајућим 
образовањем стеченим на студијама 
другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење 97/08 и 
44/10), почев од 10.09.2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да кандидат испуњава услове у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним шко-
лама, као и услове из чл. 8 став 4 и чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву поднети: 
краћу биографију са прегледом кретања 
у служби; оригинал (или оверена фото-
копија) извода из матичне књиге рође-
них (трајни); оверен препис фотокопије 
дипломе о стручној спреми; оригинал 
(или оверена фотокопија) уверења о 
држављанству (да није старије од шест 
месеци); доказ из чл. 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности 
кандидата који испуњавају услове, а који 
су се благовремено и са потпуном доку-
ментацијом пријавили на конкурс и који 
уђу у ужи избор, врши Национална служ-
ба за запошљавање у Лесковцу, приме-
ном стандардизованих поступака. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве се могу предати непосредно 
школи или поштом на адресу школе. Све 
информације у вези са огласом могу се 
добити на број телефона: 016/212-880.

школа За основно 
оБраЗовање оДраслиХ 
„Доситеј оБраДовиЋ“
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Наставник математике
са 25% радног времена, за рад 
у територијално издвојеном 
одељењу у Лебану

Наставник математике
са 25% радног времена, за рад 
у територијално издвојеном 
одељењу у Лебану

Наставник математике
са 25% радног времена, за рад 
у територијално издвојеном 
одељењу у Бојнику

Наставник историје
са 20% радног времена, за рад 
у територијално издвојеном 
одељењу у Лебану

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања (25% 
радног времена у Лесковцу и 25% 
радног времена у територијално 
издвојеном одељењу у Бојнику)

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на 
одређено време, најдуже до 
повратка радника са боловања, за 
рад у територијално издвојеном 
одељењу у Власотинцу

Наставник физичког 
васпитања
са 45% радног времена, на 
одређено време, најдуже до 
31.08.2013. године (30% радног 
времена у територијално 
издвојеном одељењу у Бојнику 
и 15% радног времена у 
територијално издвојеном 
одељењу у Лебану)

Наставник физичког 
васпитања
са 20% радног времена, на 
одређено време, најдуже до 
31.08.2013. године, за рад у 
територијално издвојеном 
одељењу у Лебану

УСЛОВИ: Општи услови: прописани су 
Законом о раду Републике Србије. Посеб-
ни услови: да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011), чл. 69 Закона о основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 50/91, 53/93, 67/93, 
48/94, 66/94, 22/02, 62/03, 64/03, 101/05 
и 72/09) и Правилником о врсти стручне 
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спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012); 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 обра-
зовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да поседује орга-
низаторске способности за окупљање 
полазника и формирање одељења. 
Потребна документа: пријава која треба 
да садржи за које радно место се конку-
рише и кратка биографија кандидата која 
између осталог обавезно садржи подат-
ке: презиме и име кандидата, за удате и 
девојачко презиме, јединствени матични 
број грађана за кандидата, место и адреса 
рођења, место и адреса становања, име 
и презиме мајке и девојачко презиме мај-
ке, контакт телефон кандидата; диплома 
о стеченој стручној спреми, оригинал или 
оверена фотокопија, као и 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 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса 
бодова; извод из матичне књиге рође-
них на трајно важећем обрасцу (образац 
са холограмом), оригинал или оверена 
фотокопија; уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверена 
фотокопија-не старије од 6 месеци; доказ 
о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење)-доставља изабрани кандидат 
након доношења одлуке о избору, а пре 
закључивања уговора о раду; доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом-прибавља школа по службе-
ној дужности. Оверена фотокопија јесте 
фотокопија оригиналног документа 
која се оверава печатом код надлежног 
органа. У поступку одлучивања о избо-
ру наставника директор врши ужи избор 
кандидата који су дужни да прођу пре-
тходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих 
поступака, пре одлучивања по конкурсу. 
О датуму и времену провере кандидати 
ће бити обавештени од стране школе и 
то телефонским путем. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне и нејасне пријаве неће бити 
разматране. Благовременом пријавом 
сматраће се она пријава која је предата 
у року утврђеном конкурсом. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у при-
логу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове наведене 
у конкурсу. Нејасном пријавом сматраће 
се она пријава у којој није наведено 
конкретно радно место за које се подно-
си, као и у којој нису наведени потребни 
подаци наведени у делу-потребна доку-
мента. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити лично 
школи или препорученом пошиљком на 
адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити лично у школи или 
на број телефона: 016/215-771.

основна школа 
„јосиФ ПанчиЋ“
16201 Орашац
тел. 016/734-334, 734-488

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, за 
рад у издвојеном одељењу у 
Градашници

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да је држављанин Репу-
блике Србије; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван за кривично 
дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у школи; да има одгова-
рајуће образовање. Уз пријаву на конкурс 
приложити: кратку биографију; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фото-
копија); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације могу 
се добити на бројеве телефона: 016/734-
334, 734-488.

ош „вук караЏиЋ“
16230 Лебане, 19. августа 3
тел/факс: 016/846-292

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

Наставник физичког 
васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадни-
ка; да кандидат 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 осно-
вама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву доставити: уверење о држа-
вљанству; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених. Уверење о 
здравственој способности подноси се пре 
закључивања уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. У току 
поступка одлучивања о избору канди-
дата надлежна служба за запошљавање 
врши проверу психофизичких способно-
сти кандидата, применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве слати 
на адресу школе.

теХничка школа 
„раДе металац“
16000 Лесковац
Димитрија Туцовића бб

Професор енглеског језика

Професор српског језика
са 38,89% радног времена

Ложач

Професор математике
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, са 44,44% радног времена

Професор рачунарства и 
информатике
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, са 80% радног времена

Професор машинске групе 
предмета
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: За радна места професора 
кандидати треба да имају одговарајућу 
врсту стручне спреме, према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/11, 
8/11), као и да испуњавају услове пред-
виђене чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11). За радно место ложача: канди-
дати треба да имају III или IV степен 
стручне спреме и уверење о положеном 
стручном испиту за вршење послова - 
руковалац котлова. За наведена радна 
места, уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству као 
доказ да имају држављанство Републи-
ке Србије; оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми као доказ да 
имају одговарајуће образовање или уве-
рење о стеченом образовању (ако дипло-
ма није уручена)-не старије од 6 месе-
ци, а за ложача и оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту 
за вршење послова руковалац котлова; 
оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученици-
ма подноси се пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом, а уве-
рење о некажњавању прибавља школа 
службеним путем за изабраног кандида-
та, преко надлежног органа унутрашњих 
послова. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адре-
су школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
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Поништење оГласа 
основна школа 
„Бора станковиЋ“
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Оглас објављен 16.01.2013. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: наставник, са 70% радног 
времена, поништава се у целости.

лоЗниц а

ош „Бранко раДичевиЋ“
15318 Мали Зворник
Краља Петра I 10
тел. 015/471-923, 471-167
е-mail: оsbrankora@open.telekom.rs

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа. Уз пријаву на кон-
курс доставити потврде да кандидати 
имају одговарајуће образовање (оверена 
фотокопија дипломе о стеченој стручној 
спреми); да су држављани РС (уверење 
о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фото-
копију); да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, нити за 
остала кривична дела прописана зако-
ном. Кандидат који испуњава све усло-
ве конкурса дужан ја да достави потврду 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученици-
ма, пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа, поштом или лично у 
просторијама школе, сваког радног дана, 
до 13,00 часова. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати.

теХничка школа
15300 Лозница
Трг Јована Цвијића 3
тел. 015/884-824

Професор физичког 
васпитања
за 90% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013, односно до 31.08.2013. 
године

Професор практичне наставе 
електро струке
на одређено време до краја 
школске 2012/2013, односно до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове у погледу образовања и стручне 
спреме, према Закону о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама; („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 05/91, 01/92, 
21/93, 03/94, 07/96, 07/98, 03/99, 06/01, 
03/03, 08/03, 11/04, 05/05, 06/05, 02/07, 
04/07, 07/08, 11/08, 05/11 и 08/11). Уз 
пријаву на оглас доставити: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
ученицима (што се доказује пре закљу-
чења уговора о раду); уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ 
о испуњености услова прибавља школа) 
и остала документа којима стиче приори-
тет. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве 
доставити лично или на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ош „Петар тасиЋ“
15307 Лешница, Браће Малетић 1
тел. 015/840-379

Наставник биологије
са 30% радног времена

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 30% радног времена

Наставник хемије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вања у складу са чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидати нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 

Закона о основама система образовања и 
васпитања (школа прибавља службеним 
путем); држављанство РС. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс, са био-
графијом, доставе: уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), 
оверен препис дипломе о стеченом обра-
зовању и извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију). 
Пријаве слати на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. За 
све информације обратити се секрета-
ру школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „Петар враГолиЋ“
15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник информатике и 
рачунарства
са 45% радног времена, на 
одређено време, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године, 
за рад у ИО Узовница, Врхпоље и 
Горња Трешњица

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

Наставник српског језика
на одређено време, а најдуже до 
повратка директора са функције

Наставник физичког 
васпитања
са 80% радног времена, на 
одређено време, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године, 
за рад у ИО Доња Љубовиђа и 
Доња Оровица

Наставник енглеског језика
на одређено време, а најдуже до 
повратка раднице са породиљског 
боловања, за рад у ИО Доња 
Љубовиђа и Доња Оровица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
одговарајућег смера, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи.

Финансијски радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, еко-
номског смера.

ОСТАЛО: држављанство 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; психофизичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима. 
Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва огласа слати на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Наука и образовање
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среДња школа
15318 Мали Зворник
Краља Петра I 12
тел. 015/471-003

Професор физике
са 85% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
одговарајућег смера, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у средњој школи, 
гимназији и средњим стручним школама. 
Кандидати треба да испуњавају и дру-
ге посебне услове: да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, држављан-
ство Републике Србије, уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова огласа (уверење 
о држављанству, оверена фотокопија 
дипломе; лекарско уверење), достављају 
се на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

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

Шеф рачуноводства
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
економског смера, најмање 2 године рад-
ног искуства на финансијско-књиговод-
ственим пословима и познавање рада на 
рачунару.

Ложач
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме 
(металске, машинске, електро или сро-
дне струке) и положен стручни испит за 
руковаоца парних котлова или ложача 
парних котлова.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психо-
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има држављан-
ство РС; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Као 
доказе о испуњавању услова, кандидат 
уз пријаву подноси: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија). Лекарско уве-
рење се подноси пре закључења угово-
ра о раду, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве се подносе на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

среДња 
економска школа
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник ликовне културе и 
историје уметности
са 75% радног времена, за 15 
часова наставе недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са 
звањем: професор ликовних уметности, 
професор историје уметности, дипломи-
рани сликар, дипломирани вајар, дипло-
мирани графичар, дипломирани графички 
дизајнер, на студијама другог степена 
(мастер академске студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10), почев од 
10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године.

Наставник економске групе 
предмета
са 80% радног времена (16 часова 
наставе недељно), на одређено 
време до повратка запосленог са 
функције помоћника директора, а 
најдуже закључно са 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани економиста на студијама 
другог степена (мастер академске сту-
дије), у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10), почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у 
трајању од четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године.

Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са 
звањем: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани матема-
тичар професор математике, професор 
математике-теоријска математика, дип-
ломирани математичар-примењена мате-
матика, дипломирани инжењер матема-
тике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), дипломирани информати-
чар, професор хемије-математике, про-
фесор географије-математике, професор 
физике-математике, професор биоло-
гије-математике, дипломирани профе-
сор математике мастер, дипломирани 
математичар мастер, професор мате-
матике теоријско усмерење, професор 
информатке-математике, дипломирани 
математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар информатичар, 
дипломирани математичар-математика 
финансија, дипломирани математичар-
астроном, дипломирани математичар за 
математику економије, професор мате-
матике и рачунарства, на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) 
у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 

100/07-аутентично тумачење, 97/08, 
44/10), почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. 
године.

ОСТАЛО: Поред наведених услова у 
погледу стручне спреме и одговарајуће 
врсте образовања, кандидати треба да 
испуњавају и друге услове: да имају пси-
хичку, физчку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да су државаљани 
РС; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву 
на оглас кандидат је обавезан да достави: 
оверену фотокопију дипломе или оверену 
фотокопију уверења о дипломирању (уве-
рење не може бити старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (може 
фотокопија), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, може фотоко-
пија), уверење надлежног суда да није 
под истрагом и да се против њега не води 
кривични поступак (уверење се добија у 
надлежном суду); уверење надлежног 
СУП-а да није осуђиван за горенаведена 
кривична дела; лекарско уверење пре-
даје кандидат који буде примљен у радни 
однос. Кандидати који испуњавају услове 
огласа и која уђу у ужи избор упућују се 
на проверу психофизичких способности, 
у надлежну службу за запошљавање, а о 
датуму и времену провере психофизичких 
способности биће обавештени од стране 
школе. Пријаве се подносе на адресу шко-
ле, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, са назнаком: „Пријава на конкурс“ 
или предају непосредно у канцеларију 
секретара школе, у периоду од 10,00 до 
13,00 часова. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ниш

ош „стеФан немања“
18000 Ниш
тел. 018/4213-009

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; пси-
хичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (доказ дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); држављанство Републи-
ке Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа по 
службеној дужности). Кандидат уз прија-
ву треба да достави: оверен препис/
фотокопију дипломе, односно уверења о 
стеченом образовању; извод из матичне 
књиге рођених-не старији од 6 месеци; 
уверење о држављанству-не старије од 
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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основна школа 
„Десанка максимовиЋ“
18250 Чокот
тел. 018/4265-100

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

УСЛОВИ: професор разредне наставе; 
наставник разредне наставе; профе-
сор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском 
школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; пси-
хичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; држа-
вљанство Републике Србије; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

ош „стеван синЂелиЋ“
Каменица
18204 Горњи Матејевац
тел. 018/652-622

Наставник немачког језика
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижев-
ност; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки 
језик); мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик); психич-
ка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да канди-
дат 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; провера психофизич-
ких способности у складу са законом. Уз 
пријаву доставити: оверен препис/фото-
копију дипломе, уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Поништење оГласа 
ош „Ђура јакшиЋ“
18206 Јелашница
Српских просветитеља 7
тел. 018/4500-055

Оглас објављен 23.01.2013. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се у целости.

ош „Ђура јакшиЋ“
18206 Јелашница
Српских просветитеља 7
тел. 018/4500-055

Секретар

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер 
или дипломирани правник који је сте-
као високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године; 
да кандидат није осуђиван за кривично 
дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци; да је држављанин Републике Србије; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад. Уз пријаву доставити: 
оверен препис/фотокопију дипломе, ори-
гинал уверења из суда да кандидат није 
осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак за кривична дела за 
која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 6 месеци, уве-
рење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених и лекарско уверење о 
здравственој способности. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

ош „ДоБрила 
стамБолиЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање из чл. 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога; дозвола 
за рад-лиценца за наставника, педагога 
и психолога, односно положен стручни 
испит; обука и положен испит за дирек-
тора школе (програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за 
директора школе нису донети, због чега 
ће изабрани кандидат бити у обавези да 
исти положи у законском року); најмање 
5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима (уверење-не ста-
рије од 6 месеци, доставља изабрани кан-
дидат 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 (доказ-
не старији од 6 месеци, прибавља школа 
по службеној дужности); држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити, 
у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплому о одговарајућем образовању; 
уверење о положеном стручном испиту-
лиценци; потврду о радном искуству на 
пословима образовања и васпитања-не 
старије од 6 месеци; уверење да против 
кандидата није покренута истрага, нити 
да је подигнута оптужница код надлеж-
ног суда-не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству РС-не старије од 6 месе-

ци; извод из матичне књиге рођених-не 
старији од 6 месеци; радну биографију. 
Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

стручна школа 
„Душан тривунац 
ДраГош“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Професор основа економије, 
економике трговине и 
рачуноводства
за 7 часова недељне наставне 
норме

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

Професор енглеског језика
за 14 часова недељне наставне 
норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани филолог за енглески језик.

Професор математике
за 11 часова недељне наставне 
норме, на одређено време 
до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дип-
ломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математи-
чар-математика финансија.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ доставља изабрани кандидат 
приликом закључења уговора о раду); да 
кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа по службеној дуж-
ности); држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву доставити, у оригиналу или у 
овереној копији: диплому, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Наука и образовање
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ош „ратко вукиЋевиЋ“
18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5
тел. 018/242-352

Наставник немачког језика
са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12): про-
фесор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; мастер 
филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик); мастер 
професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/
профил немачки језик). Поред општих 
услова, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове прописане чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11): психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (доказ доставља изабрани 
кандидат прилком закључења уговора о 
раду); да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа по службе-
ној дужности); држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву доставити, у ориги-
налу или у овереној фотокопији: дипло-
му, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

нови па Зар

основна школа 
„риФат БурЏовиЋ тршо“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу у 
Липици-2 часа (10%), Сашу-2 часа 
(10%), Долову-8 часова (44%) 
и матичној школи-4 часа (20%)-
84% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене чл. 8, 120 
и 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Пријаве са потреб-
ном документацијом (диплома о стручној 
спреми, извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење и потврда да се 
против лица не води кривични и прекр-
шајни поступак-прибавља школа и уве-
рење о држављанству), доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања, на адре-
су школе. Кандидати ће бити писмено 
обавештени о избору у року од 8 дана од 
дана доношења одлуке о пријему. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

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

Секретар

УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба 
да испуњавају услове у погледу врсте и 
степена стручне спреме предвиђене чл. 
68 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; дипломирани пра-
вник-мастер или дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од четири 
године, са положеним стручним испитом 
за секретара. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: оверен препис дипломе, лекар-
ско уверење, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уве-
рење да није осуђиван за кривична дела 
предвиђена кривичним законом, односно 
да не постоји забрана обављања посло-
ва. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

Поништење Дела 
конкурса 
ГимнаЗија
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/331-471

Конкурс објављен 17.10.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: наставник музич-
ке културе.

нови с а д

Поништење Дела 
конкурса 
среДња школа 
„светоЗар милетиЋ“
21000 Нови Сад, Народних хероја 7

Конкурс објављен 28.11.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: наставник аген-
цијског и хотелијерског пословања.

ош „алекса шантиЋ“
21212 Степановићево
Војводе Путника 6
тел. 021/717-055

Наставник биологије
за 40% радног времена

Наставник ликовне културе
за 35% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спре-
ме, одговарајућег смера, да кандидати 
испуњавају услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: оверену фото-
копију дипломе, уверење о држављан-
ству, уверење о некажњавању и извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење се прилаже приликом заснивања 
радног односа. Документа морају бити 
у оригиналу или оверене фотокопије, не 
старије од 6 месеци. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

Факултет За евроПске 
Правно-Политичке 
стуДије
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222

Наставник за ужу научну 
област теоријскополитичких 
наука

УСЛОВИ: завршен одговарајући факул-
тет, докторат наука из одговарајуће 
области и општи и посебни услови пред-
виђени Законом о високом образовању и 
Статутом Факултета, способност за нас-
тавни рад. Пријаве са потребном доку-
ментацијом којом се доказује испуњеност 
услова конкурса подносе се на адресу 
Факултета.

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
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основна школа 
„вук караЏиЋ“
21480 Србобран, Хајдук Вељкова бб
тел. 021/730-040

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити иза-
брано лице које има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама дру-
гог степена или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године 
за наставника, педагога или психолога; 
дозволу за рад-лиценцу за наставника, 
педагога или психолога; обуку и положен 
испит за директора установе; најмање 
пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да испуњава 
услове из чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз прија-
ву доставити: диплому (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о поло-
женом стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о положеном испиту за 
директора установе; потврду о радном 
искуству у области образовања и вас-
питања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
ученицима (не старије од 6 месеци); уве-
рење да кандидат није осуђиван у скла-
ду са законом (прибавља школа); извод 
из матичне књиге рођених или оверену 
фотокопију; радну биографију. Рок за 
пријављивање је 15 дана. Неоверене, 
неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

основна школа 
„васа стајиЋ“
21000 Нови Сад
Војводе Книћанина 12б
тел. 021/4740-300

Наставник математике
за 66% радног времена, на 
одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да 
кандидат испуњава услове из чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву поднети: краћу 
биографију и податке о кретању у служ-
би, уверење о држављанству, оверену 
фотокопију дипломе/уверења о стече-
ном образовању, одговарајуће лекарско 
уверење, фотокопију радне књижице, 
личне карте и извода из матичне књи-
ге рођених, писану изјаву да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања, својеручно потписану. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

основна школа 
„иво анДриЋ“
21242 Будисава, Школска 3

Наставник математике
у одељењима на мађарском 
наставном језику, за 80% норме 
часова

УСЛОВИ: да кандидат поседује одгова-
рајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тума-
чење и 97/2008), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидати морају имати образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодо-
ва: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дип-
ломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани матема-
тичар-информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, 
професор информатике-математике, 
дипломирани математичар-астроном, 
дипломирани математичар-примење-
на математика, дипломирани математи-
чар-математика финансија (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дип-
ломирани информатичар, мастер мате-
матичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, 
мастер професор математике и инфор-
матике, дипломирани професор мате-
матике-мастер, дипломирани матема-
тичар-мастер, дипломирани инжењер 
математике-мастер (са изборним предме-
том: Основи геометрије), дипломирани 
математичар-професор математике, дип-
ломирани математичар-теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер матема-
тике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), професор хемије-матема-
тике, професор географије-математи-
ке, професаор физике-математике, про-
фесор биологије-математике, професор 
математике-теоријско усмерење, профе-
сор математике-теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар. 
Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер, 
треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програми-
ма из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом 
из предмета: Геометрија или Основи 
геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике, односно матема-
тике и информатике. Пошто се образов-
но-васпитни рад остварује на мађарском 
језику, лице мора да има доказ о знању 
мађарског језика, односно да приложи 
доказ да је стекло средње, више или 

високо образовање на мађарском јези-
ку или да је положило испит из мађар-
ског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, доказ о знању 
мађарског језика. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља школа по служ-
беној дужности. Фотокопије приложених 
докумената морају бити уредно овере-
не. Пријаве са доказима слати на наве-
дену адресу, са назнаком: „Пријава на 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

исПравка конкурса 
теХничка школа 
„Павле савиЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Конкурс објављен 30.01.2013. 
године у публикацији „Послови“, 
исправља се за радно место: про-
фесор хемије, у делу УСЛОВИ, тако 
што уместо: „приложити потврду 
као доказ постојања петогодишње 
праксе“, треба да стоји: „приложи-
ти одговарајућу потврду/уверење 
високошколске установе о броју 
остварених бодова“.
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основна школа 
„аксентије 
максимовиЋ“
26227 Долово
Аксентија Максимовића 1
тел. 013/2634-207

Професор математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године.

Васпитач у припремном 
предшколском образовању-
полудневни боравак

УСЛОВИ: За послове васпитача радни 
однос може се засновати са лицем које 
поред испуњености свих других прописа-
них услова за заснивање радног односа 
има и VII или VI степен стручне спреме, 
високо образовање на студијама за вас-
питаче другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на основним сту-
дијама у трајању од 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године или студијама за вас-
питаче првог степена (основне академс-
ке, односно струковне студије), студија-
ма за васпитаче у трајању од три године 
или више образовање, односно са одго-
варајућим средњим образовањем.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни приложити: 
пријаву на конкурс, фотокопију дипломе 
(оверена), уверење да нису под истрагом 
(суд), уверење о држављанству (овере-
на фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија). Лекарско 
уверење се подноси након закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору по конкурсу, директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претход-
ну проверу психофизичких способности, 
у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Психофизичке 
способности кандидата оцењује Нацио-
нална служба за запошљавање. Овере-
не фотокопије не могу бити старије од 
6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Својеручно потписане пријаве, са 
биографијом, доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

меДицинска школа 
„стевица јовановиЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник историје
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор историје, дипломира-
ни историчар, професор историје-геогра-
фије.

Наставник здравствене неге
са 25% радног времена

Наставник здравствене неге
са 75% радног времена

УСЛОВИ: специјалистичка струковна 
медицинска сестра, дипломирана меди-
цинска сестра, виша медицинска сестра 
и струковна медицинска сестра.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са комплетном документацијом 
слати на адресу школе.

ош „Жарко Зрењанин“
26212 Качарево, Херцеговачка 12
тел. 013/601-510

Професор информатике
са 60% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: Приликом конкурисања доста-
вити: диплому о одговарајућем образо-
вању или оверену фотокопију исте; уве-
рење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о некажњавању-не старије од 6 
месеци; молбу за жељено радно место. 
Проверу психофизичких способности 
захтева школа код надлежне Нацио-
налне службе за запошљавање. Канди-
дат приликом заснивања радног односа 
доставља лекарско уверење. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве доставити на адресу школе.

пирот

Пу „Дечја раДост“
18330 Бабушница, 7. бригаде 18
тел. 010/385-202

Административно-
финансијски радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме-
средња школа (економска или гимна-
зија). Кандидат уз пријаву са кратком 
биографијом прилаже документацију у 
овереним копијама: диплому о стеченој 
стручној спреми; уверење да се против 
њега не води кривични поступак, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 
месеци), трајни извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење и копију лич-
не карте, доказ из чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља установа. Прија-
ве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу установе. За 
ближа обавештења обратити се на број 
телефона: 010/385-202.

пож арЕвац

теХничка школа са 
Домом ученика 
„никола тесла“
12208 Костолац
Боже Димитријевића бб

Наставник грађанског 
васпитања

УСЛОВИ: VII степен стручности, лице 
које испуњава услове за наставника 
одговарајуће стручне школе; да испуња-
ва услове за стручног сарадника стручне 
школе-школског педагога или школског 
психолога, односно андрагога; дипломи-
рани етнолог; етнолог-антрополог; про-
фесор одбране и заштите. Наведена лица 
могу да изводе наставу ако су похађала 
један или више од следећих програма: 
Обука за наставника грађанског васпи-
тања; Интерактивна обука/тимски рад; 
Ни црно ни бело; Умеће одрастања; 
Умеће комуникације; Активна настава/
учење; Едукација за ненасиље; Речи 
су прозори или зидови; Чувари осме-
ха; Учионица добре воље; Култура кри-
тичког мишљења; Буквар дечјих права; 
Дебатни клуб; Безбедно дете; Злоста-
вљање и занемаривање деце; Здраво да 
сте; остали услови у складу са Законом 
о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним 
школама. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Уз пријаву кандидати су дужни да 
доставе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да имају психичку, физичку 

www.nsz.gov.rs

ваша  
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и здравствену способност за рад са уче-
ницима (што се доказује пре закључења 
уговора о раду), уверење да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ о испуњавању усло-
ва прибавља школа), доказ о похађању 
горенаведених програма. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир.

ПолитеХничка школа
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 5
тел. 012/513-595

Наставник математике
са 50% радног времена

Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Хигијеничар спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа (НК 
радник) и да лице испуњава услове из 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11).

ОСТАЛО: Кандидати из става 1 тач. 1 и 
2 треба да испуњавају услове прописане 
чл. 8, 120 и 121 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника у настави у струч-
ним школама („Сл. гласник-Просветни 
гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/2007, 4/07, 7/08 и 
11/2008). Уз пријаву на конкурс прило-
жити следећа документа (у оригиналу 
или оверене копије): дипломе, извода 
из матичне књиге рођених и уверења о 
држављанству. Докази о испуњености 
услова из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, става 
1 тач. 1 и 4 и става 2 овог члана под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из ста-
ва 1 тачка 2 овог члана пре закључења 
уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 
овог члана прибавља школа. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Кандидати треба да 
поднесу потпуну документацију на адре-
су школе.

ПољоПривреДна школа 
са Домом ученика 
„соња маринковиЋ“
12000 Пожаревац
Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388

Кувар

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег 
образовања: III степен стручности, 
средња угоститељска школа или средња 
економска школа (кувар); поседовање 
психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаву са кратком биогра-
фијом кандидат подноси следеће доказе: 
оверену фотокопију дипломе; уверење 
о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију). Лекарско уврење се подноси пре 
закључења уговора о раду, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Прија-
ве послати на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код директора и 
секретара школе и на бројеве телефона: 
012/223-388 или 012/541-156.

основна школа 
„моше ПијаДе“
12320 Жагубица, 25. септембра 2
тел. 012/7643-190

Професор енглеског језика

Професор математике
2 извршиоца

Професор техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до 31.08.2013. 
године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 
степен, одговарајућа група. Кандидат 
треба да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11): 1. да има одговарајуће обра-
зовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије. Докази о испуњености услова 
из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на 
конкурс, као и извод из матичне књиге 
рођених. Доказ о испуњености услова из 
тачке 2 подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о испуњености услова 
из тачке 3 прибавља школа. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања.

пријЕпоЉЕ

ГимнаЗија 
„Пиво караматијевиЋ“
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 30
тел. 033/61-079

Наставник биологије
за 5 часова у настави (25% радног 
времена), на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у гимназији. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: оверену копију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак и 
да није кажњаван.

Поништење конкурса 
основна школа 
„ДоБрисав ДоБрица 
рајиЋ“
31325 Бистрица код Нове Вароши
тел. 033/80-626

Конкурс објављен 14.11.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радна места: 
наставник историје, на одређено 
време, за 7 часова недељно (33,33% 
радног времена) и наставник гео-
графије, на одређено време, за 8 
часова недељно (40% радног вре-
мена). У осталом делу конкурс је 
непромењен.

Поништење конкурса 
основна  
сПомен школа 
„Гојко ДруловиЋ“
31318 Кокин Брод
тел. 033/88-281

Конкурс објављен 05.12.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник разредне 
наставе, за рад у ИО Кокин Брод, 
поништава се у целости.

Наука и образовање
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економско 
трГовинска школа
31300 Пријепоље, 4. децембра 3
тел. 033/710-018

Професор економске групе 
предмета
за 20 часова (100% норме), на 
одређено време до повратка 
радника коме мирује радни однос

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, решење о нострифика-
цији дипломе (за дипломе за које је то 
потребно по закону), доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из мати-
чне књиге рођених).

проКУпЉЕ

ош „милоје ЗакиЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Лукову

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Мачковцу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор разредне наставе, наставник раз-
редне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипло-
мирани учитељ-мастер.

Наставник српског језика
са 55% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Лукову

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижевнос-
ти са општом лингвистиком, професор 
српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским јези-
цима, дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, професор, односно дипло-
мирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике, професор за срп-
скохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску и општу 
књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипло-

мирани филолог за књижевност и српски 
језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, професор српског 
језика и српске књижевности, дипломи-
рани компаратиста, мастер филолог (сту-
дијски програми: српски језик и књижев-
ност, српска књижевност и језик, српска 
књижевност и језик са општом књижев-
ношћу, српски језик, српска књижев-
ност, српска филологија (српски језик и 
лингвистика)), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: срп-
ски језик и књижевност, српска књижев-
ност и језик, српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, српски језик, 
српска књижевност, српска филологија 
(српски језик и лингвистика)).

Наставник ликовне културе
са 95% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
дипломирани сликар, академски сли-
кар-ликовни педагог, академски гра-
фичар-ликовни педагог, академски 
вајар-ликовни педагог, дипломирани 
сликар-професор ликовне културе, дип-
ломирани графичар-професор ликовне 
културе, дипломирани вајар-професор 
ликовне културе, дипломирани графички 
дизајнер-професор ликовне културе, 
дипломирани уметник нових ликовних 
медија-професор ликовне културе, дип-
ломирани уметник фотографије-про-
фесор ликовне културе, дипломирани 
сликар-професор, дипломирани вајар, 
дипломирани вајар-професор, дипло-
мирани графички дизајнер, дипломира-
ни архитекта унутрашње архитектуре, 
дипломирани сликар зидног сликарства, 
дипломирани графичар, дипломирани 
графичар-професор, професор ликовних 
уметности, наставник ликовне уметнос-
ти, мастер ликовни уметник (завршене 
основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна), мастер примењени 
уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности дизај-
на), мастер конзерватор и рестауратор 
(завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна), мастер 
дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизај-
на), лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности, лице са заврше-
ним факултетом примењених уметнос-
ти, лице са завршеним факултетом при-
мењених уметности и дизајна.

ОСТАЛО: Поред општих услова, канди-
дат треба да испуњава и посебне услове 
прописане одредбама чл. 8 став 2 тач. 1 
и 2 и чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09), да има одговарајуће 
образовање, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са учени-
цима, 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 РС и да је пунолетан. Уз 
пријаву са краћом биографијом кандидат 
је дужан да приложи: оригинал или ове-

рену копију дипломе, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) - подноси 
примљени кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. У поступку одлучивања 
о избору наставника, директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претход-
ну проверу психофизичких способности, 
у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и 
ученицима врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандаризо-
ваних поступака. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разма-
трање.

основна школа 
„светислав 
мирковиЋ ненаД“
18423 Мала Плана
тел. 027/53-383

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања, а најдуже 
до краја школске године, тј. до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на оглас достави-
ти: уверење о држављанству и оверену 
фотокопију дипломе (односно уверења) 
о стеченој стручној спреми.

Наука и образовање

Сајмови 
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до посла
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ош „никола тесла“
11316 Голобок
тел. 026/381-007

Стручни сарадник-педагог, 
психолог
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге 
детета, за 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање 
прописано чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 2. 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да 
кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс доставити: доказ о стеченом 
образовању, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Доку-
мента доставити у оригиналу или у ове-
реној фотокопији, не старије од шест 
месеци. Доказ о испуњености услова под 
тач. 2 подноси се пре закључења угово-
ра о раду, док доказ о испуњености усло-
ва под тач. 3 прибавља школа. Проверу 
психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима извршиће Национал-
на служба за запошљавање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Поништење оГласа 
економско 
трГовинска школа
11300 Смедерево
Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Оглас објављен 07.11.2012. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: наставник посластичарства 
са практичном наставом, на одређе-
но време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, поништава 
се у целини.

машинско 
електротеХничка 
школа „Гоша“
11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник историје
са непуним фондом часова (70%)

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет 
на групи за историју и стечено високо 
образовање по програму који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. годи-
не или на студијама другог степена (мас-
тер академске студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/2010); 
да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије.

основна школа 
„Херој света 
млаДеновиЋ“
11315 Сараорци, Маршала Тита 95
тел. 026/781-082

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
радника са боловања, са 44,44% 
радног ангажовања

Наставник енглеског језика
са 55,55% радног ангажовања

Наставник информатике
са 30% радног ангажовања, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник физичког 
васпитања
са 45% радног ангажовања, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи и 
чл. 8 став 2 Закона о основама система 
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 у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: уверење о држа-

вљанству Републике Србије-не старије од 
6 месеци, оверен препис, односно фото-
копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми. Лекарско уверење доставиће изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа.

сомбор

основна школа 
„ПетеФи шанДор“
25243 Дорослово
Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Наставник српског као 
нематерњег језика
за 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године. Лица са одгова-
рајућим образовањем морају да имају 
образовање из психологије, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; професор српског језика 
као нематерњег језика и друга звања у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, држављанство РС, 
да кандидат није осуђиван. Уз прија-
ву кандидат прилаже: оверен препис 
(фотокопију) дипломе о стручној спре-
ми; уверење о држављанству Републике 
Србије-не старије од 6 месеци; одгова-
рајућу потврду са високошколске уста-
нове да има образовање из психологије, 
педагошких и методичких дисциплина од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; потврду о знању 
мађарског језика; кратку биографију. 
Уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа. Лекарско уве-
рење прилаже изабрани кандидат пре 
потписивања уговора о раду. Потврду 
о познавању мађарског језика прилаже 
кандидат који није стекао образовање 
најмање средњег степена на мађарском 
наставном језику. Рок за пријаву је 8 
дана.

Наука и образовање
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ош „22. октоБар“
25272 Бачки Моноштор
Ивана Горана Ковачића 32
тел. 025/807-530

Библиотекар-стручни 
сарадник

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује сте-
пен и врсту образовања према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник СРС-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).

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да има заврше-
ну основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има држа-
вљанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тач. 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања, одговарајуће образовање 
прописано чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз 
пријаву на конкурс доставити и овере-
не копије докумената којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса: 
диплому о стеченом стручном образо-
вању, сведочанство о завршеној основ-
ној школи, уверење о држављанству 
Републике Србије. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о 
раду, док уверење из казнене евиденције 
прибавља школа по службеној дужности. 
Рок за пријаву је 8 дана.

срЕмсКа митровица

основна школа 
„растко немањиЋ- 
свети сава“
22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-497

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII и VI степен стручне спре-
ме у наведеном занимању, без обзира 
на радно искуство; испуњеност услова 
из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рад је у две 
смене, 20 наставних часова недељно. Уз 
пријаву кандидат подноси: биографске 
податке, оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије и ове-
рену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду, а уверење о неосуђиваности 

прибавља школа по службеној дужности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа.

економска школа 
„9. мај“
22000 Сремска Митровица
Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320, 625-323

Наставник-предавач стручних 
наставних предмета, област: 
право
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

Наставник-предавач стручних 
наставних предмета, област: 
право
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник, одгова-
рајуће високо образовање (чл. 8 Закона); 
студије другог степена, мастер академске 
студије, почев од 10.09.2005. године или 
основне студије у трајању од најмање 
четири године, до 10.09.2005. године.

Наставник физичког 
васпитања
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: дипломирани педагог физич-
ке културе; професор физичке културе, 
професор физичког васпитања-дипломи-
рани тренер са назнаком спортске гране; 
професор физичког васпитања-дипломи-
рани организатор спортске рекреације; 
професор физичког васпитања-дипло-
мирани кинезитерапеут; дипломирани 
професор физичког васпитања и спор-
та-мастер, одговарајуће високо образо-
вање (чл. 8 Закона); студије другог сте-
пена, мастер академске студије, почев од 
10.09.2005. године или основне студије 
у трајању од најмање четири године, до 
10.09.2005. године.

Наставник-предавач стручних 
наставних предмета, област: 
економија
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста; 
одговарајуће високо образовање (чл. 8 
Закона); студије другог степена, мастер 
академске студије, почев од 10.09.2005. 
године или основне студије у трајању од 
најмање четири године, до 10.09.2005. 
године.

ОСТАЛО: Конкурсна документација: 
пријава (ко подноси пријаву и на које 
радно место); CV, приложити следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге 

рођених (оверена фотокопија). Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично у секретаријат школе 
или поштом на адресу школе.

сУботиц а

ош „јован микиЋ“
24000 Суботица
Саве Ковачевића 16
тел. 024/548-092

Професор хемије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат треба 
да има одговарајуће високо образовање, 
а у свему према Правилнику о стпену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; доказ 
да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи. Проверу 
психофизичких способности за рад са 
децом и ученицина врши служба за запо-
шљавање. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи. 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.

ош „Пионир“
24224 Стари Жедник
Владимира Назора 15
тел. 024/787-016

Наставник енглеског језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће високо образовање прописано чл. 
8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
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тања и да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми и уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци). Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима извршиће Национал-
на служба за запошљавање. Доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - при-
бавља школа. Пријаве на конкурс сла-
ти на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

муЗичка школа 
суБотица
24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник енглеског језика за 
средњу музичку школу
са 30% радног времена, за рад 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

Наставник историје музике 
са упознавањем музичке 
литературе за средњу музичку 
школу
са 30% радног времена

Наставник историје музике 
са упознавањем музичке 
литературе за средњу музичку 
школу
са 30% радног времена, за рад 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

Наставник националне 
историје музике за средњу 
музичку школу
са 5% радног времена

Наставник националне 
историје музике за средњу 
музичку школу
са 5% радног времена, за рад 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

Наставник дириговања за 
средњу музичку школу
са 10% радног времена

Наставник дириговања за 
средњу музичку школу
са 10% радног времена, за рад 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

Наставник клавира за основну 
музичку школу
са 80% радног времена

Наставник клавира за основну 
музичку школу
са 20% радног времена, за рад 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

Наставник хармонике за 
основну музичку школу
са 60% радног времена

Наставник хармонике за 
основну музичку школу
са 40% радног времена, за рад 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему - стручна спрема пропи-
сана је за средњу музичку школу Правил-
ником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама, а за 
основну музичку школу Правилником о 
степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи; да има психо-
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 држављанство Репу-
блике Србије; да поседује знање мађар-
ског језика - за рад у одељењима где се 
настава одвија на мађарском наставном 
језику. Уз пријаву доставити: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење или диплому о стече-
ном образовању, доказ о знању мађар-
ског језика (за рад у одељењима где се 
настава одвија на мађарском наставном 
језику), све у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Доказ да кандидат има 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључи-
вања уговора о раду. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и 
ученицима извршиће надлежна служба 
за запошљавање. Доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - шко-
ла ће прибавити по службеној дужности 
од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

муЗичка школа 
суБотица
24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има држављанство 
РС, да има одговарајуће високо образо-
вање прописано за наставника, односно 
стручног сарадника (члан 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања), стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08), 
почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да испуњава усло-
ве за наставника основне школе или за 
педагога или психолога (чл. 122 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања - послове наставника, васпитача 
и стручног сарадника може да обавља 
лице које има дозволу за рад-лиценцу); 
да поседује дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора, пет година рад-
ног стажа у области образовања и вас-
питања; да поседује знање мађарског 
језика; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених, 
у оригиналу или у овереној фотокопији; 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; доказ о знању мађар-
ског језика: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи, вишој школи 
или факултету на мађарском језику или 
уверење о положеном испиту из мађар-
ског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (Универзитет у 
Новом Саду, Филозофски факултет, Кате-
дра за мађарски језик и књижевност, 
односно Универзитет у Београду, Фило-
лошки факултет, Катедра за хунгароло-
гију); потврду о радном искуству у обла-
сти образовања и васпитања; план рада 
за време мандатног периода; радну био-
графију. Доказ о психофизичкој и здрав-
ственој 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 запо-
шљавање. Доказ да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - школа ће при-
бавити по службеној дужности од МУП-а, 
за изабраног кандидата.
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муЗичка школа 
суБотица
24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник соло певања за 
средњу музичку школу
са 50% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама: дипломирани 
музичар, усмерење соло певач; дипломи-
рани музичар-соло певач; дипломирани 
музичар-концертни и оперски певач; ака-
демски музичар соло певач; да има пси-
хофизичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву доставити: уве-
рење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење или диплому о 
стеченом образовању, све у оригина-
лу или у овереној фотокопији. Доказ да 
кандидат има здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључивања уговора о раду. Прове-
ру психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима извршиће надлежна 
служба за запошљавање. Доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - шко-
ла ће прибавити по службеној дужности 
од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

шабац

ош „лаЗа к. лаЗаревиЋ“
15357 Клење, Дринска 1
е-mail: оs.klenje@ptt.rs

Секретар
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Наведени посао може да обавља 
кандидат који осим услова прописаних 
законом испуњава и следеће услове: дип-
ломирани правник-мастер или дипломи-
рани правник који је стекао високо обра-
зовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; да је држа-
вљанин РС; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Наставник разредне наставе
за рад у одељењима нижих 
разреда у издвојеном одељењу 
школе у Очагама, на одређено 
време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Наведени посао може да оба-
вља кандидат који осим услова утврђе-
них законом испуњава и следеће усло-
ве у погледу стручне спреме: професор 
разредне наставе; наставник разредне 
наставе; професор педагогије са пре-
тходно завршеном педагошком акаде-
мијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу; мастер учитељ; дип-
ломирани учитељ мастер, а све према 
Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник-Просветни 
гласник РС“, бр. 11/2012); да има психич-
ку, 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 образовања и 
васпитања; да је држављанин Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

среДња школа
15220 Коцељева, Доситејева 1

Професор енглеског језика
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 8 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у средњој школи. Уз пријаву приложити 
доказе о испуњености тражених услова. 
Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

основна школа 
„стојан новаковиЋ“
15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Школски педагог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: да имају одгова-
рајуће образовање, односно да поседују 
VII степен стручне спреме у складу са 
чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказ прибавља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о 
раду); да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа), држављанство Репу-
блике Србије. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци). Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

основна школа 
„николај 
велимировиЋ“
15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују 
одговарајућу врсту и степен стручне 
спреме сагласно Закону о основама сис-
тема образовања и васпитања, Закону 
о основној школи и Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да су 
држављани Републике Србије; да посе-
дују психичку, физичку и здравствену 
сособност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс, кандидат је обавезан да 
приложи доказе о испуњавању услова 
конкурса: оверену фотокопију дипло-
ме одговарајућег факултета, уверење 
о држављанству. Пријаву са потребним 
документима слати на горенаведену 
адресу.
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ош „мика митровиЋ“
15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел/факс: 015/7786-145
е-mail: оsmmbogatic@open.telekom.rs

Нaставник математике
са 45% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године, тј. до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012); да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ 
прибавља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); да нису осуђива-
ни правоснажном 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. Канди-
дати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држа-
вљанству Републике Србије-оригинал 
или оверена фотокопија (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рође-
них-оригинал или оверена фотокопија. 
Кандидате који уђу у ужи избор школа 
упућује на проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошља-
вање, применом стандардизованих пос-
тупака. Наведени кандидати биће о све-
му благовремено обавештени.

Радник за одржавање чистоће

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају основно обра-
зовање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказ прибавља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о 
раду); да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа); држављанство Репу-
блике Србије. Кандидати уз пријаву тре-
ба да доставе следећа документа: овере-
ну фотокопију сведочанства о стеченом 
образовању; уверење о држављанству-
оригинал или оверена фотокопија/пре-
пис (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених-оригинал или 
оверена фотокопија. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са потребним документи-
ма слати на горенаведену адресу.

УжицЕ

основна школа За 
оБраЗовање ученика 
са сметњама у раЗвоју 
„миоДраГ в. матиЋ“
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690

Хигијеничар

УСЛОВИ: I и II степен стручне спреме. 
Пријаве са потпуном документацијом: 
извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 
месеци); оверена копија дипломе, доста-
вити на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. За додатна обавештења звати 
на број тел. 031/563-690. Изабрани кан-
дидат је дужан да по пријему у радни 
однос достави лекарско уверење о пси-
хофизичкој и здравственој способности 
за рад. Доказ о испуњености услова из 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (потвр-
да о некажњавању) - прибавиће школа.

ош „стеван 
јоксимовиЋ“
31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

Наставник математике
са 88% радног времена, за рад у 
ИО Бачевци

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуња-
вају услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати су дужни да уз прија-
ву доставе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном образовању и уверење 
о држављанству РС. Копије морају бити 
оверене. Пријаве слати на адресу шко-
ле. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања мишљења органа управљања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ГимнаЗија 
„јосиФ ПанчиЋ“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају држављанство 
РС (приложити уверење о држављан-
ству); високо образовање у складу са 
чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставни-
ка, педагога или психолога (приложити: 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању); да поседују лиценцу, 
односно положен стручни испит (прило-
жити: оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу); 5 
година рада у школи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (приложити: 
потврду о радном искуству и радну био-
графију); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
(кандидат је дужан да достави уверење 
пре закључивања уговора о раду); да 
нису осуђивани правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (доказ о 
неосуђиваности и доказ о непостојању 
дискриминаторног понашања кандидата 
прибавља школа пре доношења одлуке 
о избору). Поред горенаведених услова 
и докумената који исте потврђују, кан-
дидати могу приложити и оквирни план 
рада за време мандата и доказ о поседо-
вању организационих способности. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу Гимна-
зије или доставити лично у секретаријат 
школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на 
број телефона: 031/865-665.
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ГимнаЗија 
„јосиФ ПанчиЋ“
31250 Бајина Башта
Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

Професор рачунарства и 
информатике
са 82% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11); да је држављанин РС; да нема 
законских сметњи за рад у просвети у 
складу са чл. 120 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)-шко-
ла прибавља потребан доказ по службе-
ној дужности; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
(кандидат је дужан да достави уверење 
пре закључивања уговора о раду), као и 
да испуњава услове предвиђене Правил-
ником о степену и врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у гим-
назији. Уз пријаву на конкурс потребно 
је поднети следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Прија-
ве слати на адресу Гимназије или донети 
лично у секретаријат школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Све потребне информације могу 
се добити на број телефона: 031/865-
665, код секретара школе.

основна школа 
„јеЗДимир триПковиЋ“
31236 Дивљака
тел. 031/3899-357

Наставник руског језика
са 88% радног времена, за рад у 
матичној школи и ИО Трешњевица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних 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, 4/09). Кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Уз пријаву доставити: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци). Пријаве доста-
вити на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „Душан јерковиЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/513-148

Радник на одржавању чистоће

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише мора 
да испуњава услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: оверен препис-
фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи или I степен стручне спреме, 
уверење о држављанству. Пријаве слати 
на адресу школе. За додатне информа-
ције заинтересована лица могу се обра-
тити секретару школе, на број телефона: 
031/514-146.

Прва основна школа 
„краљ Петар II“
31000 Ужице
Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-676

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
одсутне наставнице на боловању

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник ликовне културе
са 30% радног времена, на 
одређено време ради замене 
радника коме мирује радни однос

Наставник грађанског 
васпитања у другом циклусу 
основног васпитања
са 30% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Васпитач
за рад у ИО Качер, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: У радни однос у школи може 
да буде примљено лице под условима 
прописаним Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи. Уз пријаву на конкурс 
доставити: фотокопију дипломе и уве-
рење о држављанству. Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака.

ДоПуна конкурса 
ГимнаЗија „свети сава“
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Конкурс објављен 30.01.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, за рад-
но место: наставник социологије и 
устава и права грађана, допуњује се 
у делу УСЛОВИ, тако што се поред 
наведеног додаје: поседовање 
образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској устано-
ви током студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса 
бодова. Ради доказивања испуње-
ности овог услова, кандидати доста-
вљају одговарајућу потврду издату 
од стране високошколске установе. 
Остали делови конкурса су непро-
мењени.

ваЉЕво

ош „наДа ПуриЋ“
14000 Ваљево, Владике Николаја 33
тел. 014/221-225

Наставник математике

Наставник италијанског 
језика
са 33% радног времена

Наставник шпанског језика
са 33% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
раднице која користи право на 
породиљско одсуство и одсуство 
ради неге детета

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
раднице која користи право на 
породиљско одсуство и одсуство 
ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва, поред општих услова прописаних 
законом, и посебне услове предвиђене 
чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/2009, 52/2011): да има 
одговарајуће образовање сходно члану 8 
Закона о основама система образовања 
и васпитања и потребну стручну спре-
му предвиђену Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 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 обра-
зовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву канди-

Наука и образовање
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дат треба да достави: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању - диплома 
о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да има држављанство Републи-
ке Србије - уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); потвр-
ду о пребивалишту. Доказ о испуње-
ности услова да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом 
и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизова-
них поступака. У поступку одлучивања 
о избору наставника, директор школе 
након извршене претходне провере пси-
хофизичких способности кандидата, при-
бавља мишљење школског одбора. Уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа. 
Пријаве са документацијом о испуње-
ности услова предати у просторијама 
школе, секретару школе, сваког радног 
дана, у времену од 07,00 до 15,00 часова 
или доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“.

ош „стеван 
ФилиПовиЋ“
14222 Дивци
тел. 014/274-507, 274-200

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
утврђен чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и 
врста стручне спреме сходно Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 4/09); да су кан-
дидати држављани Републике Србије; 
да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од 
најмање три месеца или за дело које их 
чини неподобним за обављање послова у 
школи. Уз пријаву на конкурс подноси се 
доказ о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду, а прове-
ру врши Национална служба за запошља-
вање. Доказ о некажњавању прибавља 
школа. Тражена документација је у ори-
гиналу или у форми оверених фотокопија 
оригинала. Пријаве са потпуном доку-
ментацијом слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“.

ГимнаЗија „Бранислав 
ПетронијевиЋ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник српског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и 
остали услови прописани Законом о осно-
вама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90, 
5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 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 висо-
ком образовању и уверење да има држа-
вљанство Републике Србије.

теХничка школа „уБ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник српског језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и 
остали услови прописани Законом о осно-
вама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90, 
5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 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 висо-
ком образовању и уверење да има држа-
вљанство Републике Србије.

Поништење Дела 
оГласа 
ош „ДраГољуБ илиЋ“
14203 Драчић
тел. 014/276-104

Оглас објављен 31.10.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: наставник музич-
ке културе, са 25% радног времена, 
на одређено време до 31.08.2013. 
године. У осталом делу оглас је 
непромењен.

врањЕ

ош „краљ Петар I 
ослоБоДилац“
17545 Корбевац
тел. 017/448-502

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство Републике 
Србије, да кандидат има одговарајуће 
високо образовање из чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/11), да поседује лиценцу 
за наставника, педагога или психолога, 
положен испит (лиценцу) за директора, 
пет година радног стажа у области вас-
питања и образовања, да није кривич-
но гоњен и да се против њега не води 
истрага, да има здравствену способност. 
Уз пријаву кандидат подноси: биограф-
ске податке, односно радну биографију-
CV, оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, ове-
рен препис уверења о положеном струч-
ном испиту (лиценцу), потврду о раду у 
области образовања, уверење о држа-
вљанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење да има здравствену способност, 
уверење да против њега није подигну-
та истрага и уверење да није подигнута 
оптужница. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве се достављају на адре-
су школе. Ближа обавештења могу се 
добити на број телефона: 017/448-502.

Пу „наша раДост“
17520 Бујановац
Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа; без обзира на рад-
но искуство; општа здравствена способ-
ност; држављанство Републике Србије; 
неосуђиваност за кривична дела из чл. 
120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству РС и оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса.
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ПреДшколска установа 
„наше Дете“
17500 Врање, Цара Душана 22

Васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати 
морају да испуњавају следеће услове за 
заснивање радног односа: одговарајуће 
образовање-више образовање, односно 
високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или 
основне академске студије), студијама у 
трајању од три године или на студијама 
другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије)-
васпитач.

Медицинска сестра-васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање-медицин-
ска сестра-васпитач.

Сервирка

УСЛОВИ: II степен стручности, завршена 
основна школа и положен курс за сер-
вирке или помоћника кувара.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Васпитач
на одређено време до краја радне 
године, ради замене радница 
распоређених на рад у посебним 
облицима рада
3 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно 
високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или 
основне академске студије), студијама у 
трајању од три године или на студијама 
другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије)-
васпитач.

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време до краја радне 
године, ради замене радница које 
су ангажоване на пројектима које 
реализује установа
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање-медицин-
ска сестра-васпитач.

ОСТАЛО: да кандидат 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 осно-
вама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Канди-
дати уз пријаву на конкурс достављају: 
доказ о стручној спреми (оверена фото-
копија дипломе), извод из матичне књи-

ге рођених, уверење о држављанству. 
Доказ о здравственој способности доста-
вља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, доказ да није осуђиван 
пре закључења уговора о раду, а доказ 
да није осуђиван за кривична дела 
утврђена законом - прибавља установа. 
У поступку одлучивања за избор васпи-
тача и медицинских сестара-васпитача 
врши се претходна провера психофизич-
ких способности кандидата коју обавља 
Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. 
Заинтересовани кандидати могу доста-
вити пријаве у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу.

теХничка школа 
„никола тесла“
17530 Сурдулица
Томе Ивановића 24
тел. 017/814-118

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити иза-
брано лице које испуњава следеће усло-
ве: поседовање одговарајућег високог 
образовања из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на 
студијама другог степена-дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије, у складу са Законом 
о високом образовању или на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005), 
за наставника, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); 
поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на пери-
од од четири године. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 
доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављан-
ству); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту, потврду о радном искуству; пре-
глед кретања у служби са биографским 
подацима; доказе о својим стручним и 
организационим способностима.

основна школа 
„ПреДраГ ДевеЏиЋ“
17542 Врањска Бања
Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/545-218

Професор техничког и 
информатичког образовања
за рад у централној школи у 
Врањској Бањи

Професор техничког и 
информатичког образовања
за рад у издвојеном одељењу у 
Првонеку, за 6 часова, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: одговарајућа школска спре-
ма предвиђена Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник-Просветни гласник РС“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 10/04 и 20/04), да 
кандидат има одговарајућу здравствену 
способност, да има држављанство Репу-
блике Србије. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Одлука о избору кандида-
та донеће се у року од 15 дана од дана 
завршетка огласа, о чему ће кандидати 
бити писмено обавештени.

основна школа За 
оБраЗовање оДраслиХ 
у врању
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Секретар
на одређено време до повратка 
претходника са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има општу здравстве-
ну способност, држављанство Републике 
Србије, VII степен стручне спреме, дипл. 
правник-мастер или дипломирани пра-
вник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, са положеним стручним 
испитом за секретара или положеним 
правосудним испитом или стручним испи-
том за запослене у органима државне 
управе или државним стручним испитом, 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: извод 
из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверен препис или 
фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, лекарско уверење се доставља 
пре закључења уговора о раду. Доказ о 
општој здравственој способности под-
носи се пре закључења уговора о раду, 
доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 

Наука и образовање

Највећа понуда 
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чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - при-
бавља школа приликом пријема у радни 
однос и проверава у току рада. Докумен-
тација мора бити достављена у оригина-
лу или у овереној копији и не сме бити 
старија од 6 месеци. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на адресу школе или на број тел. 
017/427-770.

ош „наим Фрашери“
17520 Бујановац
тел. 017/651-304

Наставник математике

Наставник немачког језика
са 16 часова недељно

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег 
образовања, стручна спрема прописа-
на Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника 
(„Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 
11/12); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; провера психофи-
зичких способности у складу са законом. 
Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству), 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, доказ о знању језика 
(албанског) на ком се остварује образов-
но-васпитни рад у школи. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Одлуку о избо-
ру кандидата директор ће донети у року 
од 8 дана од дана добијања мишљења 
школског одбора. Пријаве слати на адре-
су школе.  Ближа обавештења могу се 
добити у школи или на број телефона: 
017/651-304. Пријаве са документима 
доставити у року од 8 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

вршац

теХничка школа 
„сава мунЋан“
26340 Бела Црква
Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Професор физичког 
васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор физичког васпитања; дипло-
мирани педагог физичке културе; профе-
сор физичке културе; професор физич-
ког васпитања-дипл. тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког 
васпитања-дипл. организатор спортске 
рекреације и професор физичког васпи-
тања-дипл. кинезитерапеут. Поред опш-
тих услова, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове прописане одредбама 
чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама и Правилником 
о организацији и систематизацији рад-
них места у Техничкој школи. Потребно 
је да сви кандидати имају одговарајуће 
образовање, држављанство Републи-
ке Србије, као и да испуњавају сле-
деће посебне услове: да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима - уверење прилаже 
кандидат који буде примљен пре закљу-
чења уговора о раду; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа по службе-
ној дужности. Уз пријаву кандидати при-
лажу: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци од дана објављивања конкур-
са), оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми. Непотпуне и 
неблаговремено приспеле пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања.

ош „Бранко раДичевиЋ“
26334 Велико Средиште
Стеријина 5
тел. 013/892-133

Васпитач

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
високо образовање на студијама дру-
гог степена (дипломске академске сту-
дије-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. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, изузетно и 
лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степе-
на (основне академске студије, односно 
струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, 
да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких, методичких дис-
циплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у складу са Европским системом 
преноса бодова; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
РС; да има држављанство РС. Уз пријаву 
кандидат подноси: документ о завршеној 
школи (оверена фотокопија или препис); 
уверење о држављанству РС (оригинал, 
оверена фотокопија или препис, не ста-
рији од 6 месеци). Уверење о психофи-
зичкој способности прибавља школа 
(Национална служба за запошљавање - 
по службеној дужности, пре закључења 
уговора о раду); лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци) доставља се прили-
ком склапања уговора о раду), а уверење 
да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
прибавља школа по службеној дужности. 
Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса подносе се на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговемене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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ош „Ђура јакшиЋ“
26333 Павлиш
Жарка Зрењанина 79
тел. 013/891-130

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

УСЛОВИ: Поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава и следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника 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), односно да је: дипломира-
ни хемичар, професор хемије, профе-
сор хемије и физике, професор хемије и 
биологије, дипломирани хемичар опште 
хемије, дипломирани хемичар за истра-
живање и развој, дипломирани физико-
хемичар, дипломирани хемичар, смер 
хемијско инжењерство, професор биоло-
гије и хемије, професор физике и хемије 
за основну школу, дипломирани профе-
сор биологије и хемије, дипломирани 
хемичар-професор хемије, дипломирани 
професор хемије-мастер, професор физи-
ке-хемије, професор географије-хемије, 
професор биологије-хемије, дипломира-
ни професор физике-хемије, мастер, дип-
ломирани професор биологије-хемије, 
мастер, дипломирани педагог за физику 
и хемију, дипломирани физичар-профе-
сор физике и хемије за основну школу-
мастер, дипломирани хемичар-мастер, 
мастер професор хемије, мастер хеми-
чар, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор биологије и хемије; да 
има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да поред 
краће биографије доставе, у оригина-
лу или у овереном препису/фотокопији, 
следећу документацију: извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству-не старије од шест месеци и 
диплому или уверење о стеченој струч-
ној спреми. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа службеним путем. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат по коначности одлуке о 
избору кандидата, а пре закључења уго-
вора о раду. Директор врши ужи избор 
кандидата који испуњавају све услове 
конкурса и у року од 8 дана од истека 
рока за подношење пријава упућује их 
на проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих пос-
тупака. О датуму провере психофизичких 

способности кандидати ће бити благов-
ремено обавештени од стране школе. У 
року од 8 дана од добијања резултата 
провере директор прибавља мишљење 
школског одбора. Директор доноси одлу-
ку о избору кандидата у року од осам 
дана од добијања мишљења школског 
одбора. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично 
или поштом, на горенаведену адресу.

ЗајЕЧар

ош „ЂорЂе 
симеоновиЋ“
19233 Подгорац
тел. 030/460-294

Наставник хемије
за 40% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице под условима пропи-
саним 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 вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних 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, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 
2/09, 4/09, 9/09, 3/10); да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
са биографијом приложити: доказ о одго-
варајућем образовању (диплома или уве-
рење); уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених. Документа 
се подносе у оригиналу или у овереној 
фотокопији, не старије од 6 месеци. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЗрЕњанин

ош „соња маринковиЋ“
23000 Зрењанин
Слободана Бурсаћа 7

Наставник немачког језика 
као изборног предмета
са 20% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови: у радни однос у 
установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и ако 
има: одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Под одговарајућим образовањем 
сматра се: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутен-
тично тумачење и 97/2008), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Наведена лица морају има-
ти образовање из психолошких, педагош-
ких 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; професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност, 
мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик), 
мастер професор језика и књижевнос-
ти (студијски програм или главни пред-
мет/профил немачки језик). Уз пријаву 
на конкурс кандидат доставља следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, 
извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију), уверење 
о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију); доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодо-
ва. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду, а уверење 
да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела из чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - школа прибавља 
по службеној дужности. Фотокопије при-
ложених докумената морају бити уредно 
оверене. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс“, доставити на адресу шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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ош „свети сава“
Стајићево, Тозе Марковића 26

Наставник физике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: про-
фесор физике, дипломирани физичар, 
професор физике и хемије, дипломира-
ни педагог за физику и хемију, професор 
физике и основа технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, про-
фесор физике и математике, дипломира-
ни астрофизичар, дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну 
школу, професор физике и основа техни-
ке за основну школу, дипломирани физи-
чар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани 
физичар истраживач, дипломирани про-
фесор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани 
физичар за општу физику, дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање ОТО, дип-
ломирани астроном, смер астрофизика; 
поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (извод из казнене евиденције при-
бавља школа по службеној дужности). 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држа-
вљанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим 
за приправнике и друга лица која могу 
засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита). У поступку одлу-
чивања о избору кандидата директор 
врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких 
способности, у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Про-
веру психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши Национал-
на служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. У року од 
8 дана од добијања резултата провере 
директор прибавља мишљење школског 
одбора. Директор доноси одлуку о избо-
ру у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења школског одбора. Пријаве сла-
ти на адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 023/884-017.

ДоПуна конкурса 
ош „свети сава“
23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Конкурс објављен 23.01.2013. годи-
не у публикацији „Послови“, за рад-
но место: наставник српског језика, 
допуњује се у делу који се односи на 
проценат радног ангажовања, тако 
што се додаје: са 77,78% радног 
времена. У осталом делу конкурс је 
неизмењен.

основна и среДња 
школа „9. мај“
23000 Зрењанин
Народне омладине 16

Основно образовање и васпитање:

1. Наставник дефектолог
22 извршиоца - 21 извршилац 
са пуним радним временом и 
1 извршилац са 65% радног 
времена

УСЛОВИ: 1) лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање за извођење 
разредне наставе у основној школи за 
образовање и васпитање ученика оме-
тених у развоју-ментално ометених: на 
студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) 
наставник-дефектолог који има најмање 
одговарајућу вишу школску спрему за 
извођење разредне наставе у основној 
школи за образовање и васпитање уче-
ника ометених у развоју-ментално омете-
них. Лица из тач. 1 и 2 морају да имају 
образовање из психолошких, педагош-
ких 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.

2. Наставник дефектолог 
за остваривање образовно-
васпитног рада на мађарском 
језику

УСЛОВИ: 1) лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање за извођење 
разредне наставе у основној школи за 
образовање и васпитање ученика оме-
тених у развоју-ментално ометених: на 
студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 

97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) 
наставник-дефектолог који има најмање 
одговарајућу вишу школску спрему за 
извођење разредне наставе у основној 
школи за образовање и васпитање уче-
ника ометених у развоју-ментално омете-
них. Лица из тач. 1 и 2 треба да су сте-
кла одговарајуће образовање на језику 
на ком се остварује образовно-васпитни 
рад или да су положила испит из јези-
ка са методиком, по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Лица из 
тач. 1 и 2 морају да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова.

3. Наставник енглеског језика 
као обавезног предмета у 
првом циклусу основног 
образовања и васпитања
са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег 
страног језика; 2) професор разредне 
наставе; 3) дипломирани филолог; 4) 
дипломирани школски педагог или школ-
ски психолог; 5) дипломирани педагог 
или дипломирани психолог; 6) наставник 
одговарајућег страног језика, у складу са 
чл. 145 и 146 Закона о основној школи; 
7) наставник одговарајућег страног јези-
ка са положеним стручним испитом по 
прописима из области образовања или 
лиценцом за наставника; 8) наставник 
разредне наставе; 9) лице које испуњава 
услове за наставника предметне наставе 
у основној школи, а које је на основним 
студијама положило испите из педагош-
ке психологије или педагогије и психоло-
гије, као и методике наставе; 10) профе-
сор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу; 11) професор разред-
не наставе који је на основним студија-
ма савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем прено-
са бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и 
положен испит који одговара нивоу Ц1 
Заједничког европског оквира; 12) дип-
ломирани библиотекар - информатичар; 
13) мастер филолог; 14) мастер профе-
сор језика и књижевности; 15) мастер 
учитељ; 16) дипломирани учитељ-мас-
тер; 17) мастер учитељ који је на основ-
ним студијама савладао програм Модула 
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски 
систем преноса бодова) и који поседује 
уверење којим доказује савладаност про-
грама модула и положен испит који одго-
вара нивоу Ц1 Заједничког европског 
оквира; 18) дипломирани учитељ - мас-
тер који је на основним студијама савла-
дао програм Модула за енглески језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) 
и који поседује уверење којим доказује 
савладаност програма модула и положен 
испит који одговара нивоу Ц1 Заједнич-
ког европског оквира; 19) мастер библи-
отекар - информатичар. Лица из тач. 2, 4, 
5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професо-
ри одговарајућег језика треба да поседују 
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заје-
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дничког европског оквира). Лица из тач. 
3, 13 и 14 треба да поседују знање језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европ-
ског оквира), осим уколико нису заврши-
ла одговарајући студијски програм или 
главни предмет/профил. Ниво знања Б2 
доказује се уверењем о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолош-
ких катедри универзитета у Србији или 
међународно признатом исправом за 
ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 
или Ц2 Заједничког европског оквира), 
а чију ваљаност утврђује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја. 
Лица из тач. 1 до 19 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 организације коју 
овласти Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. Лица из тач. 1 до 19 
морају да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Лица из тач. 1 до 
19 треба да су оспособљена на факулте-
ту за специјалну едукацију и рехабили-
тацију (раније дефектолошки факултет) 
за рад са ученицима ометеним у развоју. 
Предност за извођење наставе из стра-
ног језика у првом циклусу основног 
образовања и васпитања имају мастер 
професор језика и књижевности (одго-
варајући студијски програм или главни 
предмет/профил), односно мастер фило-
лог (одговарајући студијски програм или 
главни предмет/профил), односно про-
фесор, односно наставник одговарајућег 
страног језика, мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ-мастер, односно 
професор разредне наставе, наставник 
разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и настав-
ник у предметној настави са положеним 
испитом Б2.

Средње образовање и васпитање:

4. Наставник теоријске 
наставе - математика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дип-
ломирани математичар; дипломирани 
дефектолог са завршеном вишом педа-
гошком школом, група математика; дип-
ломирани дефектолог-олигофренолог са 
савладаним програмом методике наставе 
математике. Наставници поред струч-
не спреме предвиђене у алинеји 1 и 2 
морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога. Лица из али-
неје 1 до 4 морају да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова.

Подручје рада: Трговина, 
угоститељство и туризам

5. Наставник теоријске 
наставе - припремање 
намирница
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог-оли-
гофренолог са савладаним програмом 
методике предмета у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам; виши 
стручни радник технологије куварства; 
виши угоститељ са стеченим средњим 
образовањем за кулинара или кувара; 
гастролог; менаџер хотелијерства, смер 
гастрономија; виши стручни радник-
комерцијалиста угоститељства; виши 
стручни радник угоститељско-туристичке 
струке, занимање: кулинарство. Наста-
вници поред стручне спреме предвиђе-
не у алинеји 2 до 7 морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефе-
ктолога. Лица из алинеје 1 до 7 морају да 
имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом 
преноса бодова.

6. Наставник практичне 
наставе
2 извршиоца - 1 извршилац 
са пуним радним временом и 
1 извршилац са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: кувар са положеним специја-
листичким испитом и петогодишњом 
праксом. Наставници практичне наста-
ве поред предвиђене стручне спреме 
морају поседовати и стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спре-
му дипломираног дефектолога.

Подручје рада: Пољопривреда, 
производња и прерада хране

7. Наставник теоријске 
наставе - машине и апарати
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије; дипломирани 
инжењер технологије, смер хемијско и 
биохемијско инжењерство; дипломирани 
дефектолог-олигофренолог са савлада-
ним програмом методике пољопривред-
не групе предмета. Наставници поред 
стручне спреме предвиђене у алинеји 1 
и 2 морају поседовати стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спре-
му дипломираног дефектолога. Лица 
из алинеје 1 до 3 морају да имају обра-
зовање 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.

8. Наставник практичне 
наставе
са 65% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије анималних 
производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде за производњу сточар-
ских производа; струковни инжењер 
технологије-специјалиста, са претходно 
завршеним студијским програмом стру-
ковних студија Прехрамбена и хемијска 
технологија; дипломирани дефектолог 
за методику наставе пољопривредне гру-
пе предмета. Наставници поред струч-
не спреме предвиђене у алинеји 1 до 3 
морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога. Лица из али-
неје 1 до 4 морају да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем 
у радни однос прописаних чл. 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05 и 54/09), кандидати тре-
ба да испуњавају и следеће услове: да 
имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученици-
ма; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да доста-
ви следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за радно место: наставник 
дефектолог за остваривање образов-
но-васпитног рада на мађарском језику: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању на језику на 
ком се остварује образовно-васпитни рад 
или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању и ове-
рену фотокопију уверења да је положио 
испит из језика са методиком, по про-
граму одговарајуће високошколске уста-
нове, ако лице није стекло одговарајуће 
образовање на језику на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад; наставник 
енглеског језика као обавезног предмета 
у првом циклусу основног образовања и 
васпитања, уколико лице није професор 
одговарајућег језика, односно уколико 
није завршило одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил у 
случајевима наведеним у конкурсу: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању и оверену 
фотокопију уверења о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолош-
ких катедри универзитета у Србији или 
међународно признатом исправом за 
ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 
или Ц2 Заједничког европског оквира), 
а чију ваљаност утврђује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја; 
наставник практичне наставе у подручју 
рада трговина, угоститељство и туризам: 
оверене фотокопије доказа о стеченом 
одговарајућем средњем образовању и 
специјалистичком испиту; оверену фото-
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копију доказа да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова, 
осим за радно место: наставник практи-
чне наставе у подручју рада: трговина, 
угоститељство и туризам, за које се не 
захтева ово образовање; оверену фото-
копију доказа да има петогодишњу прак-
су за радно место: наставник практичне 
наставе у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам; оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених. 
Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Уверење о подацима из 
казнене евиденције који се воде у МУП-у 
Републике Србије-прибавља школа. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима подносе се на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“.

ош „серво миХаљ“
23206 Мужља, Мађарске комуне 55

Наставник српског као 
нематерњег језика у првом 
циклусу основног образовања 
и васпитања, у мађарским 
одељењима
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства са рада ради 
неге детета, са 4 часа недељно

Наставник српског као 
нематерњег језика у другом 
циклусу основног образовања 
и васпитања, у мађарским 
одељењима
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства са рада ради 
неге детета, са 15 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање предвиђено чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011) и Правилником о степену и врс-
ти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012), знање мађарског језика и посе-
довање образовања 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 систе-
мом преноса бодова. Послове наставни-
ка у школи у којој се образовно-васпит-
ни рад остварује на језику националне 
мањине, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику националне мањине 

или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о раду); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља школа); држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оригинал, оверену фотоко-
пију или оверен препис дипломе о тра-
женом степену и врсти образовања; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о 
знању мађарског језика, извод из матич-
не књиге рођених, доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, рачунајући 
од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Молбе и потребна документа 
о испуњавању наведених услова доста-
вити на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“.

среДња школа 
„Ђура јакшиЋ“
23220 Српска Црња
Краља Александра 63

Наставник физичког 
васпитања
са 20% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
радника коме мирује радни 
однос због избора на функцију у 
локалној самоуправи

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: 
VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Поред општих услова, канди-
дат треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане одредбама чл. 8 ст. 2 тач. 
1 и 2 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Одговарајуће образовање прописано је 
за одговарајуће радно место Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 
8/2011) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника 

и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 
4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008 
и 8/2011); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ о испуње-
ности овог услова доставља се пре закљу-
чења 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); држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми и уверење 
о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. За све информације обратити 
се на број телефона: 023/811-041.

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
ПредузетНичке идеје
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

У листу “Послови” број 501, од 23.01.2013. године, објављен је оглас за У листу “Послови” број 501, од 23.01.2013. године, објављен је оглас за 
запошљавање медицинских сестара и техничара у Немачкој. Текст огзапошљавање медицинских сестара и техничара у Немачкој. Текст ог-
ласа је у суштини прецизан и јасан, осим дела у којем се наводи да је ласа је у суштини прецизан и јасан, осим дела у којем се наводи да је 
за конкурисање на поменута радна места потребно доставити: CV са за конкурисање на поменута радна места потребно доставити: CV са 
фотографијом, фотокопију дипломе о стручној спреми, фотокопију увефотографијом, фотокопију дипломе о стручној спреми, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту и све то на српском, али и немачрења о положеном стручном испиту и све то на српском, али и немач-
ком језику. Истакнуто је да у моменту подношења пријаве на конкурс ком језику. Истакнуто је да у моменту подношења пријаве на конкурс 
није потребно да наведена документа буду оверена од стране судског није потребно да наведена документа буду оверена од стране судског 
тумача. Интересује ме следеће: каква је процедура превођења поменуте тумача. Интересује ме следеће: каква је процедура превођења поменуте 
дипломе и уверења на неки од страних језика; ко и где, у којој институдипломе и уверења на неки од страних језика; ко и где, у којој институ-
цији, може да врши превод тих докумената; ако није потребна овера од цији, може да врши превод тих докумената; ако није потребна овера од 
стране судског тумача, да ли онда документа може да преведе особа са стране судског тумача, да ли онда документа може да преведе особа са 
довољним знањем страног језика, без обзира да ли је овлашћена за то довољним знањем страног језика, без обзира да ли је овлашћена за то 
или не? Колико би тај поступак могао да кошта, ако је неопходно да се или не? Колико би тај поступак могао да кошта, ако је неопходно да се 
спроведе у званичној институцији?
Званичне преводе раде судски тумачи. Када није тражена овера од стране судског тумача, Званичне преводе раде судски тумачи. Када није тражена овера од стране судског тумача, 
документа може да преведе и само лице које подноси апликацију, јер је у конкурсу захтедокумента може да преведе и само лице које подноси апликацију, јер је у конкурсу захте-
ван одређени ниво знања страног језика, или друга особа која зна тај језик. Прописана ван одређени ниво знања страног језика, или друга особа која зна тај језик. Прописана 
правила за форму превода не постоје, већ кандидат дословце преводи оно што пише на правила за форму превода не постоје, већ кандидат дословце преводи оно што пише на 
дипломи или уверењу. 
Уколико послодавац одабере кандидата и одлучи да га радно ангажује, кандидат ће моУколико послодавац одабере кандидата и одлучи да га радно ангажује, кандидат ће мо-
рати да донесе превод дипломе који је урадио и оверио судски тумач. Колико та услуга рати да донесе превод дипломе који је урадио и оверио судски тумач. Колико та услуга 
кошта није нам познато, а вероватно се цене и разликују од једне до друге канцеларије.кошта није нам познато, а вероватно се цене и разликују од једне до друге канцеларије.

Да ли се и у 2013. години очекује расписивање конкурса „Прва шанса“ Да ли се и у 2013. години очекује расписивање конкурса „Прва шанса“ 
за дипломиране фармацеуте који су на стажу?за дипломиране фармацеуте који су на стажу?
У овом моменту не можемо прецизно рећи које ће програме реализовати НСЗ у току 2013. У овом моменту не можемо прецизно рећи које ће програме реализовати НСЗ у току 2013. 
године. Планирани су програми: Стручна пракса, Стицање практичних знања, Обуке за године. Планирани су програми: Стручна пракса, Стицање практичних знања, Обуке за 
потребе тржишта рада, Обуке на захтев послодавца и Функционално основно образовање потребе тржишта рада, Обуке на захтев послодавца и Функционално основно образовање 
одраслих. Међутим, још смо у фази договора са ресорним министарством, па пратите наш одраслих. Међутим, још смо у фази договора са ресорним министарством, па пратите наш 
сајт и публикацију „Послови“, где ће сви јавни позиви и бити објављени.сајт и публикацију „Послови“, где ће сви јавни позиви и бити објављени.

Крајем 2009. године моја фирма је отишла у стечај и до 2010. године Крајем 2009. године моја фирма је отишла у стечај и до 2010. године 
сам радила на одређено време (у фирми у стечају). Радни однос ми је сам радила на одређено време (у фирми у стечају). Радни однос ми је 
престао 28.10.2010. године и од тада сам примала новчану накнаду у престао 28.10.2010. године и од тада сам примала новчану накнаду у 
трајању од 6 месеци. Сада радим у школи на одређено време и очекујем трајању од 6 месеци. Сада радим у школи на одређено време и очекујем 
да ће се жена коју мењам ускоро вратити са породиљског одсуства. да ће се жена коју мењам ускоро вратити са породиљског одсуства. 
Крајем маја пуним 58 година и интересује ме да ли ћу имати право на Крајем маја пуним 58 година и интересује ме да ли ћу имати право на 
новчану накнаду до остваривања услова за пензионисање?новчану накнаду до остваривања услова за пензионисање?
Одредбом члана 77 Закона о запошљавања и осигурању за случај незапослености, пропиОдредбом члана 77 Закона о запошљавања и осигурању за случај незапослености, пропи-
сано је да незапослени коме је престало или истекло право на новчану накнаду може поносано је да незапослени коме је престало или истекло право на новчану накнаду може поно-
во да оствари ово право ако испуни услове за стицање права. Из вашег питања не можемо во да оствари ово право ако испуни услове за стицање права. Из вашег питања не можемо 
са сигурношћу закључити да ли сте претходну новчану накнаду искористили у целости са сигурношћу закључити да ли сте претходну новчану накнаду искористили у целости 
и према решењу, или је право престало због запослења, али указујемо да је за поновно 
остваривање права потребно да поново испуните услов који се односи на минимум стажа 
осигурања, односно да имате новог осигурања у трајању од најмање 12 месеци непрекидно 
или са прекидима у последњих 18 месеци. У случају да овај услов није испуњен, а право из 
претходне незапослености није у целости искоришћено, могуће је да се новчана нканада 
настави за преостало време.настави за преостало време.
Како се ваше питање односи на услове које је потребно испунити да би се остварило право Како се ваше питање односи на услове које је потребно испунити да би се остварило право 
на новчану накнаду у трајању од 24 месеца, а за које је потребно да до испуњавања првог на новчану накнаду у трајању од 24 месеца, а за које је потребно да до испуњавања првог 
услова за пензију незапосленом недостаје мање од 2 године, то је у вашем случају потребно услова за пензију незапосленом недостаје мање од 2 године, то је у вашем случају потребно 
да поново испуните основни законски услов који се односи на минимум стажа осигурања да поново испуните основни законски услов који се односи на минимум стажа осигурања 
од 12 месеци непрекидно, односно са прекидима у последњих 18 месеци, како бисте могли од 12 месеци непрекидно, односно са прекидима у последњих 18 месеци, како бисте могли 
остварити поновно право на новчану накнаду.остварити поновно право на новчану накнаду.
Према позитивним прописима из области пензијског и инвалидског осигурања, важећим Према позитивним прописима из области пензијског и инвалидског осигурања, важећим 
на дан писања ове информације, жени која има више од 58 година живота и више од 13 на дан писања ове информације, жени која има више од 58 година живота и више од 13 
година пензијског стажа осигурања недостаје мање од две године до испуњавања првог година пензијског стажа осигурања недостаје мање од две године до испуњавања првог 
услова за пензију (60 година живота и 15 година стажа осигурања), па јој применом одредуслова за пензију (60 година живота и 15 година стажа осигурања), па јој применом одред-
бе члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености припада бе члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености припада 
новчана накнада у трајању од 24 месеца, с тим да право престаје, а наравно и услови за новчана накнада у трајању од 24 месеца, с тим да право престаје, а наравно и услови за 
вођење евиденције о незапосленом, са даном испуњавања првог услова за пензију.вођење евиденције о незапосленом, са даном испуњавања првог услова за пензију.

овера конкурсне 
Документације
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Након што је 17. јануара на званичном сајту Националне 
службе за запошљавање објављена информација да су 
Савезна агенција за запошљавање Немачке и Нацио-
нална служба за запошљавање Србије потписале Спо-
разум о посредовању у привременом запошљавању 

српских радника у Савезној Републици Немачкој, те да су на тај 
начин отворене нове могућности за запошљавање радника за 
здравствену негу у болницима и домовима за стара лица на тери-
торији Немачке, у НСЗ су у великом броју почеле стизати пријаве 
заинтересованих кандидата, лекара и медицинског особља. Иако 
је у саопштењу прецизно наведено да ће први радници кренути 
након завршетка припрема и аплицирања на оглас, већина није 
обратила пажњу на чињеницу да оглас, односно конкурс, још увек 
није ни објављен. 

Тим поводом смо замолили Невену Летић, начелницу 
Одељења за посредовање у запошљавању у НСЗ, да објасни ко у 
овом тренутку може аплицирати за посао у Немачкој.

„Пријаве које у овом тренутку можемо да примамо су пријаве 
за конкурс који смо објавили у публикацији ‚Послови‘ од 23. јану-
ара и који траје до 31. јануара, у сарадњи и на захтев конкретног 
немачког послодавца, и то пре потписивања споразума. Послода-
вац је из околине Хамбурга, а у питању су пријаве за 10 изврши-
лаца за радно место медицинске сестре у операционој сали. Сви 
услови су дати у тексту конкурса који је објављен и на сајту НСЗ, 
а један од њих је и искуство, управо на пословима у операционој 
сали. До сада се пријавило више од 80 кандидата, при чему сви не 
испуњавају услове. Наш договор са послодавцима је да им про-
слеђујемо само апликације које испуњавају услове задате конкур-
сом. Гледамо да то буде што већи број пријава, али људи који не 
знају немачки језик и немају тражено радно искуство нису кан-
дидати на овом нивоу селекције. Ипак, кад вршимо предселекцију 
издвојимо пријаве кандидата који тренутно не задовољавају за-
хтеве послодавца, у случају да се послодавац можда предомисли, 
ако не успе да одабере довољан број кандидата.

Предселекцију вршимо с обзиром на конкурсне услове, а пос-
лодавац након тога бира кандидате које жели да види на разговору, 
на основу њихове документације и радних биографија. Разговоре 
са кандидатима за ове послове послодавац ће обавити 18. фебру-
ара 2013. године, у Београду. Истовремено ће се обавити разговор 
и са кандидатима за истог послодавца по претходном конкурсу, 
из септембра 2012. године, за лекаре специјалисте за неколико 

позиција и лекаре опште праксе којима је понуђена могућност да 
у Немачкој упишу и специјализацију. И на тај конкурс се пријавио 
велики број кандидата. Немачком послодавцу смо проследили до-
кументацију за 56 кандидата - 54 лекара опште праксе и 2 лекара 
специјалисте“, каже Невена Летић. 

На питање да ли је непознавање немачког језика препрека 
запошљавању већег броја људи, Невена Летић одговара: “Услов 
за запошљавање у Немачкој је знање језика на Б2 нивоу. Након 
потписивања споразума између наше и немачке службе, за запо-
шљавање медицинског особља за рад у болницама и установама 
за смештај и негу старих особа, вероватно ће се тражити већи број 
кандидата. Ми ћемо сарађивати искључиво са немачком службом 
за запошљавање, која ће прикупљати потребе њихових послода-
ваца. Предвиђено је да предселекцију вршимо у сарадњи са Не-
мачком организацијом за техничку сарадњу (GIZ) која ће такође 
бити укључена у реализацију споразума, као нека врста логисти-
ке. У GIZ-у планирају да траже кандидате са одговарајућим ниво-
ом познавања немачког језика, а у случају да их нема довољно, 
постоји могућност да GIZ финансира обуке за одређени број канди-
дата чије је познавање језика на барем средњем нивоу“.

СМЦ

Прецизније о запошљавању у Немачкој

У ОЧЕКИВАЊУ КОНКУРСА
Конкурси на основу потписаног споразума између Савезне агенције за запошљавање Немачке и Националне службе 

за запошљавање нису расписани. Aпелујемо на потенцијалне кандидате да још увек није време за достављање 
пријава. Будући да је у току прецизно дефинисање услова, неопходно је сачекати објављивање конкурса, јер пријаве 

које стигну раније неће бити узете у разматрање

Прецизирање услова
Директори Националне службе за запошљавање и Немач-

ке организације за међународну сарадњу, Дејан Јовановић и 
Уве Стамф (Uwe Stumpf), са сарадницима, одржали су недавно 
први радни састанак у циљу припрема за реализацију Спора-
зума о посредовању у привременом запошљавању држављана 
Републике Србије у Савезној Републици Немачкој. Састанку су 
присуствовали и представници Министарства рада, запошља-
вања и социјалне политике и Министарства здравља, Катарина 
Денчић и Владимир Чакаревић.

Прецизирани су услови будуће сарадње и формирање ти-
мова који ће водити активности на селекцији и ангажовању 
кандидата. Према плану, први огласи и конкретне информа-
ције о понуди слободних послова за запошљавање радника 
медицинске струке у болницама и домовима за стара лица у 
Немачкој очекују се током фебруара месеца ове године, након 
што немачки партнери утврде тренутне потребе и структуру 
кадрова. Такође, разматрани су и други видови могуће са-
радње и размене искустава из области запошљавања. 
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Повећању цене радног сата нада се скоро 600.000 радника 
који живе од минималца. Предложено је да се од априла њихо-
ва примања увећају за 2.440 динара, па би уместо 20.010 динара, 
минимална зарада могла да износи 22.450 динара. Одлуку о та-
чном износу донеће Социо-економски савет Србије, сачињен од 
представника УГС „Независност“, Савеза самосталних синдиката 
Србије, Уније послодаваца Србије и Владе РС. Иако још нема кон-
кретних предлога о будућим износима, незванично се може чути 
да је компромис могућ у варијанти да се минималац подигне за 
износ инфлације која је обележила 2012. годину. Послодавци пла-
нирају да истрају у намери да се одложи повишица, јер сматрају 
да је стање у привреди и даље веома лоше и да би свако даље 
оптерећивање предузетника кочило излазак из кризе. 

„Ни у овом тренутку не постоје услови за подизање минимал-
ца, због рецесије. Не би био проблем подићи минималац радници-
ма који живе од њега, јер ти износи не би имали макроекономске 
последице, али је проблем што ће та цена бити основ за подизање 
свих осталих зарада у Републици, а то је већ велики удар на све 
послодавце“, каже Небојша Атанацковић, председник Уније пос-
лодаваца Србије. Он подсећа на то да је прошле године држава 
подигла минималну цену рада и више него што је био званични 
захтев синдиката и да је та „популистичка мера“ много коштала 
послодавце, а ни радници на крају ништа нису добили, јер је износ 
ових плата убрзо обезвређен нестабилним курсом динара. 

И Удружење послодаваца Србије „Послодавац“ сматра да у 
првој половини године не би требало повећавати минималну 
цену рада, јер би тиме, у условима ослабљене привредне актив-
ности и пада индустријске производње, Србија постала некон-
курентна када је реч о довођењу страних инвеститора. Пад БДП, 
индустријске производње и пораст цена сировина захтевају већа 
улагања и ангажованост послодаваца. У првој половини године 
не треба повећавати и усклађивати раст минималне цене рада 
индексиран инфлацијом и растом цене потрошачке корпе, јер се 
нису стекли услови у привреди, односно код послодаваца. Тек у 
другој половини године треба сагледати стање у републичком 
буџету, донети оцену да ли је направљен значајнији привредни 
раст и размотрити да ли су се стекли услови за повећање мини-
малне цене рада. Такође, потребно је истовремено и ускладити 
стопе пореза са минималном ценом рада, како би дошло до новог 
запошљавања.

Њихов став подупире и мишљење економисте Горана Нико-
лића,    да постоји ризик да би подизање минималца само отерало 
послодавце у сиву зону, јер би и даље исплаћивали већи део плата 
радницима „на руке“.

„То би смањило држави приходе и демотивисало послодавце 
да пријављују реалне зараде. Чињеница је да су и просечне и ми-

нималне зараде девалвиране и да би их требало повећати макар 
за онолико колико су порасли трошкови живота у претходној го-
дини, односно за 12,2 одсто. Таква повишица не би имала значај-
нијих последица на економију“, оцењује Николић. 

На другој страни, синдикати тврде да се минимална цена 
рада мора подићи, јер је овај износ превазиђен још пре шест ме-
сеци. 

„Став послодаваца да се то не учини је недопустив, јер смо 
сведоци да они данас не исплаћују ни плате, ни порезе, ни допри-
носе, а на крају фискалне године имају добру зараду. Већина ни 
у априлу прошле године није обрачунала плате по новим коефи-
цијентима, па је зато минималац данас пола просечне зараде. 
Такође, за годину дана девалвиране су све плате, сви трошкови 
живота су знатно порасли, а инфлација је далеко већа од плани-
ране“, закључује Драган Зарубица, потпредседник СССС, који на-
глашава да са 20.010 динара не може да се покрије ни половина 
минималне потрошачке корпе која је, по подацима објављеним на 
сајту Министарства спољне и унутрашње трговине и телекому-
никација, у новембру 2012. износила 33.631,33 динара. Просечна 
потрошачка корпа износила је скоро 64.000 динара (63.907,89) и 
за њено покриће била је потребна 1,51 просечна зарада, а за по-
криће минималне било је довољно 0,79 просечне зараде која је у 
том месецу износила 42.395 динара.

Вредност важећег минималца је установљена у априлу 2012. 
на седници СЕС, када је сатница са 102 динара скочила на 115, 
што је био највећи раст у последњих десет година. Међутим, ин-
флација је убрзо „појела“ разлику, па се о подизању износа раз-
мишљало још јесенас. Исто важи и за просечну нето зараду која је 
у децембру 2012. године, према подацима Републичког завода за 
статистику, износила 46.923 динара, што представља реалан пад 
од 4,7 одсто у односу на децембар 2011. године. Гледајући у одно-
су на новембар, децембарска плата је реално већа (када се одбије 
утицај ниво инфлације) за 11,1 одсто. Просечна бруто зарада ис-
плаћена у децембру 2012, у односу на просечну зараду исплаће-
ну у децембру 2011. године, реално је мања за пет одсто. Мерећи 
календарску годину, Републички завод за статистику је навео да 
је просечна бруто зарада исплаћена у периоду јануар-децембар 
2012. године, у односу на исти период у 2011, реално већа за је-
дан одсто. Просечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена 
у периоду јануар-децембар 2012, у односу на просечну зараду у 
периоду јануар- децембар 2011. реално је већа за 1,1 одсто.

	 	 	 	 А.Б.

Утицај инфлације на стандард грађана Србије

рЕална слиКа КУповнЕ моЋи
Синдикати тврде да се минимална цена рада мора подићи, јер је утврђени износ превазиђен још пре шест месеци. 

Послодавци ће истрајати у намери да се одложи повишица, јер сматрају да је стање у привреди и даље веома лоше, 
те би свако ново оптерећивање предузетника кочило излазак из кризе



   |  Број 503  |  06.02.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs60 

Невладина организација „Енека“ из Ниша, у сарадњи са 
компанијом „Филип Морис“, поново реализује програм 
“Покрени се за посао”, али ове године на националном 
нивоу. Главни циљ програма је пружање подршке за 
започињање или развијање сопствене пословне де-

латности људима са здравом пословном идејом, путем доделе 
бесповратних средстава за набавку неопходне опреме, али и кроз 
пословне и стручне обуке и саветовање приликом регистрације 
предузећа и осталих административних процедура. Пројекат је 
подржала и Национална служба за запошљавање.

У времену када је висока стопа незапослености кључни еко-
номски проблем земље и њених грађана, свако радно место је од 
великог значаја. Компанија „Филип Морис“ препознала је потребу 
да се и сама укључи у решавање овог горућег проблема и 2009. 
године, заједно са НВО „Енека“ из Ниша, покренула је програм 
помоћи у покретању и јачању малих породичних пословних по-
духвата. Због великог успеха, пројекат „Покрени се за посао“ про-
ширен је на целу Србију и биће одобрено 100 нових грантова но-
вооснованим фирмама, као и онима које желе да унапреде своје 

пословање. Конкурс је отворен од 3. децембра 2012. до 28. фебру-
ара 2013. године, а заинтересовани могу да се пријаве преко сајта 
www.pokrenisezaposao.rs. 

“Покрени се за посао је један од најзначајнијих донаторских 
програма наше компаније у Србији. Покренут је како би се на кон-
кретан начин помогло смањење проблема незапослености, али 
и подстакло самозапошљавање кроз мало и породично преду-
зетништво. Програм се већ три године спроводи у Нишу и до сада 
је покренуто 160 малих предузећа кроз која је упослено преко 600 
људи. Од ове године одлучили смо да програм проширимо на те-
риторију целе Србије. Помоћи ћемо да се покрене или унапреди 
100 малих и породичних предузећа широм земље. Програм подр-
жава ‚старт-ап‘ бизнисе који имају услов да се региструју, али и 
постојеће бизнисе који би у случају добијања донације били у оба-
вези да упосле једног новог радника, јер је крајњи циљ програма 
запошљавање људи“, рекла је Маја Шотра, менаџер за комуника-
ције и донације компаније „Филип Морис“, на недавно организова-
ном дружењу са представницима медија.

„Овај програм се разликује од других, пре свега по томе што 
помаже особама које имају добру пословну идеју и изражен пре-
дузетнички дух, али им због социјалног статуса нису доступни 
кредити комерцијалних банака. Кроз програм ‚Покрени се за по-
сао‘ додељују се бесповратна средства у висини од 200.000 динара 
за куповину опреме неопходне за покретање или унапређење соп-
ственог бизниса, и то у области пољопривреде, занатства и услуга. 
Такође, концепт подразумева потпуну подршку и корисницима је 
на располагању низ обука за стицање неопходних компетенција и 
саветодавна помоћ стручњака из разних области - права, марке-
тинга, продаје, који ће их упутити у основе малог предузетништва 
и неопходне административне процедуре“, рекао је Миливоје Јо-
вановић, менаџер НВО „Енека“, подсетивши да је учешће самог ко-
рисника 20 одсто, односно клијент је у обавези да изврши повраћај 
20% од вредности гранта. Такође, опрема се добија на коришћење 
у периоду од две године, а у трајно власништво прелази уколико 
новоосновано предузеће покаже своју успешност.

Подршка развоју сопствене  
пословне делатности

Компанија „Филип Морис“, заједно са НВО „Енека“ из 
Ниша, покренула је програм помоћи у покретању и 

јачању малих породичних пословних подухвата. Пројекат 
је подржала и Национална служба за запошљавање

Критеријуми
Основни критеријуми за доделу бесповратних средстава су квалитет и одрживост пословне идеје, али и социјални статус прија-

вљених кандидата. Критеријуми програма „Покрени се за посао“ не утврђују тачан број донација које ће бити додељене предузетници-
ма са седиштем у одређеном месту, већ сви предузетници са територије целе Србије имају равноправан статус у надметању за учешће 
у прогаму. Сваки грађанин који сматра да испуњава услове за пријаву на конкурс треба да попуни пријавни образац и да га заједно са 
пратећом документацијом достави на назначене адресе до 28. фебруара 2013. године. Пријавни образац, као и више информација о про-
граму, доступни су на веб страни www.pokrenisezaposao.rs или путем телефона 018/528-228 и 018/240-306, e-mail: pokrenisezaposao@
eneca.org.rs.

ПОКРЕНИ  
СЕ ЗА 

ПОСАО
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Медијски спонзор пројекта је Радио телевизија Србије, а у 
пројекат се укључила и Национална служба за запошљавање, која 
кроз своје подстицајне мере, али и подршку оваквим иницијати-
вама других институција и невладиних организација, доприноси 
развоју предузетништва и бржем запошљавању. 

„Овај програм нуди конкретну помоћ и подстиче самозапо-
шљавање и развој малог предузетништва, што је стратешки ва-
жно за Србију. Одлучили смо да свим корисницима наших услуга 
широм земље представимо могућности које програм нуди и да их 
позовемо да се пријаве на конкурс који је у току. Корисници суб-
венције за самозапошљавање НСЗ су у могућности да конкуришу 
и за овај програм, и тако дуплирају средстава за почетак бизни-
са, а самим тим и шансе за успех у послу и даље запошљавање. 
Такође, треба пружити максималну подршку промоцији развоја 
предузетништва младих“, рекао је Срђан Андријанић, портпарол 
Националне службе за запошљавање и подсетио да је у проте-
клој години уз помоћ субвенције за самозапошљавање отворено 
око 2000 нових предузећа, обуку „Пут до успешног предузетника“ 
прошло је више од 11.000 незапослених, док је кроз програм новог 
запошљавања запослено око 1100 лица.

Број корисника програма „Покрени се за посао“ из године у го-
дину расте. Представници медија су имали прилику да се упознају 
са 10 малих предузетника из Ниша који су покренули своје посло-
ве захваљујући овом програму. Они су говорили о својим искуст-
вима и охрабрили све који размишљају о сопственом бизнису да 
се пријаве на актуелни конкурс и тако реализују своје пословне 
идеје.

Александра Спасић Динић се након отварања самосталног 
козметичког салона „Маникир плус“ суочила са проблемом слабе 
конкурентности, јер није могла својим клијентима да понуди услу-
ге масаже и третмана лица. 

„Како бих увела ове услуге почела сам да се интересујем за 
подизање комерцијалног кредита, али ме је другарица упутила 
на програм ‚Покрени се за посао‘. Они су ми помогли да набавим 
опрему, усавршим своје знање и стекнем сертификат неопходан 
за даљи рад. Данас имам знатно више посла и запошљавам још 
једног радника. Свима бих препоручила да аплицирају, јер је врло 
једноставно“, рекла је уз осмех Александра. 

Слично искуство деле Горан Живковић и Андрија Бојовић који 
су покренули студио „Линија пројект”.

“Пре него што смо дипломирали архитектуру и грађевину на 
Универзитету у Нишу, одлучили смо да покренемо сопствени биз-
нис, јер нисмо хтели да зависимо од родитеља или од помоћи др-
жаве. Желели смо да отворимо сопствени архитектонски студио, 
али смо схватили да је за то потребно време, како бисмо стекли ис-
куство и постали конкурентни на тржишту. Зато смо одлучили да 
отворимо специјализовану продавницу за штампање која ће нам 
омогућити да зарадимо и паралелно развијамо сопствени дизај-
нерски студио. Конкурисали смо заједнички, а добијена средства 
омогућила су нам набавку савремених штампарских машина. 
Комбиновали смо нашу љубав према архитектури са уносним биз-
нисом - специјализованом штампом,” речи су Андрије Бојовића, 
једног од власника фирме “Линија пројект”. 

“После годину и по дана зарадили смо довољно новца да на-
бавимо још једну специјализовану машину за штампање, те је 
наш посао постао још конкурентнији. Посао се проширио, па смо 
запослили још једног пријатеља, те сад сва тројица тежимо бољој 
будућности”, додаје Горан Живковић. Обојица истичу како је забав-
но радити са својим пријатељима, али је још важнија чињеница 
да су узели ствари у своје руке и постали финансијски независни.

	 	 	 	 	 А.Бачевић

Мисија НВО „Енека“
„Енека“ је невладина организација регистрована 2005. го-

дине у Нишу. Њихова мисија је локални одрживи развој у реги-
ону Југоисточне Европе. Од свог оснивања активна је на пољу 
социо-економског развоја и у претходних 7 година, самостално 
и у сарадњи са другим локалним и међународним партнерима, 
кроз програме запошљавања и самозапошљавања омогућила 
је директну подршку за 1.150 малих бизниса на територији Ре-
публике Србије. Подршка се састоји од донације опреме нео-
пходне за започињање или проширење пословне активности, 
пословних и стручних обука, директног праћења и пословног 
саветовања подржаних малих бизниса. Пројекти које је „Ене-
ка“ реализовала засновани су на концепту одрживог развоја, 
при чему се води рачуна о националним и локалним страте-
гијама, као и о међународним стандардима, стремећи не само 
праћењу нових механизама и трендова, него и предвиђању и 
креирању истих.

Програми НСЗ
За програм самозапошљавања Националне службе за за-

пошљавање у прошлој години је конкурисало 5.646 лица, до-
нета је 2.141 одлука, а закључено 1.947 уговора. Највећи број 
корисника субвенције - 57,20%, има III и IV степен стручне 
спреме, а млади чине 29,20% укупног броја корисника. Обуку 
„Пут до успешног предузетника“ прошло је 11.007 лица, од чега 
25,70% младих. Укупно је утрошено 319.176.000 динара. У 2013. 
години предвиђено је 400 милиона динара за реализацију суб-
венције за самозапошљавање, из буџета РС. 

За програм доделе субвенција за отварање нових радних 
места у прошлој години је конкурисао укупно 3.031 послода-
вац, ради запошљавања 6.652 лица са евиденције. Позитивна 
одлука је донета за 788 послодаваца, ради запошљавања 1.110 
лица, а закључено је 768 уговора и запослено уз субвенцију 
НСЗ 1.077 незапослених лица. У највећем броју су заступљена 
лица са III и IV степеном стручне спреме - 67,90%, а 46,70% је 
млађе од 30 година. Укупно је утрошено 219.880.000 динара за 
ове намене. У 2013. години предвиђено је 600 милиона за ре-
ализацију субвенције за отварање нових радних места. Сред-
ства за програме запошљавања која се издвајају у 2013. години 
биће увећана за износе које општине самостално издвајају, ре-
ализацијом локалних акционих планова запошљавања.
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Један од највећих светских научника, Никола Тесла, пре-
минуо је на Божић, 7. јануара 1943. године. На седам-
десетогодишњицу смрти овог великана, у Београду је 
свечано отворен Центар за космолошке студије “Никола 
Тесла”. Као идеју водиљу оснивачи су навели жељу да на  

 један другачији начин Теслине изуме приближе младим 
научницима, како би их подстакли да наставе изучавати његов 
рад, за добробит целог човечанства. “Говоримо да знамо Теслу, а 
у ствари, ми о њему ништа не знамо, зато што је Тесла и у своје 
време, а посебно данас, био и остао велика загонетка и тајна, гото-
во мистерија”, рекла је поводом отварања Центра Милка Кресоја, 
један од оснивача.

Директор Центра за космолошке студије “Никола Тесла” је др 
Велимир Абрамовић, филозоф науке, с којим смо разговарали не-
посредно након отварања Центра. Разговор преносимо у целини 
и аутентично, са жељом да читаоце, а посебно младе научнике, 
информишемо о самој идеји о неограниченим могућностима про-
мишљања науке на један сасвим другачији начин.

Шта је циљ оснивања овакве научне и културне установе?
Имамо два циља, научни и друштвени. Научни је испити-

вање теоријских поставки нове физике, а затим провера експери-
менталних резултата многобројних истраживача инспирисаних 
Теслином бежичном технологијом хармонизованом са нашим 
природним окружењем. Наравно, пре свега ћемо се бавити науч-
ним архивом који се налази у Теслином музеју, непроучен и не-
објављен од 1952. године. Провера Теслине теорије материје, раз-
личите од релативизма Ајнштајна и квантне механике Нилса Бора, 
довела би до револуције у области физике, а посредно и до рево-
луционисања свих области људског сазнања. Обнова рада српских 
научних и културних институција је друштвени циљ. Појединци 
су научно, духовно и културно пробуђени, за разлику од друштва 
које реагује само на политику, а и то све слабије. Наше установе на-
уке и културе сервисирају образовање за извоз, али најбољи неће 
да иду, остају у земљи и повлаче се у себе, у научну и културну 
илегалу, уморни од тога да безуспешно захтевају пажњу и разу-
мевање за своје идеје. То ћемо потпуно променити. 

Према неким проценама, у свету се више од 50.000 мла-
дих научника бави научноистраживачким радом за који су 
инспирацију нашли управо у Тесли. Које научне области ће 
бити предмет истраживања у Центру, или је можда реч о 
успостављању темеља за другачији приступ досадашњим 
сазнањима?

Центар ће окупити све људе који слободно мисле, а имају 
висок ниво стручности и оригиналност. Научно ћемо се бавити 
истраживањем основа природне математике и Теслине експери-
менталне физике у области времена и свести. Такође, укључићемо 
и уметност, пре свега музику, али у новој, посебној форми науч-
но-уметничког истраживања дејства звука, не као извођачку ес-
тетску забаву. Примера ради, почећемо предавањем професора 
Милоша Чанка - „Увод у математику музике’’.

Центар је тематски највиша установа савремене српске науке 
и културе и трајно ће се бавити: природном математиком, онтоло-
гијом и физиком времена, простора и масе, реконструкцијом Тес-
лине теорије материје и понављањем Теслиних успешних огледа, 
неразјашњених важећим теоријама. Са становишта космогоније и 
космологије, такође, бавићемо се оригиналним теоријама, новим 
идејама и тумачењима, а предмет нашег интересовања је теорија, 
физика и технологија свести. Након дискусије и тестирања нових 
филозофских и научних погледа, Центар за космолошке студије ће 
помоћи развој и верификацију концепција које се покажу научно 
(теоријски и експериментално) оправданим.

„Новац је психолошка категорија. Пристајемо на цртеж на хартији, на печат који зовемо новац и 
спремни смо да за ту шарену хартију и тај ауторитативни печат радимо годинама. Ми на ствари 

гледамо сасвим другачије... Наше установе науке и културе сервисирају образовање за извоз, али 
најбољи неће да иду, остају у земљи и повлаче се у себе, у научну и културну илегалу, уморни од тога 

да безуспешно захтевају пажњу и разумевање за своје идеје. То ћемо потпуно променити“, каже 
Велимир Абрамовић, филозоф науке 

Центар за космолошке студије “Никола Тесла”

ОСВЕТЉАВАЊЕ СВЕСТИ
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На који начин намеравате успоставити сарадњу са оста-
лим институцијама, код нас и у свету, које се на различите 
начине баве изучавањем Теслиног дела, посебно у вези са 
прикупљањем докумената која до сада нису објављена?

Све те људе повезује не само обични, него и „галактички’’ ин-
тернет. Тако називамо једно растуће теслијанско братство које има 
везу преко астралне равни, преко мисли које су у суштини елек-
тромагнетске слике. Веома често ми се догађа да сретнем људе 
са којима после две, три речи успоставим контакт као да смо се 
одувек знали. Дакле, исти пут развоја свести, чак истом брзином, 
одиграва се без учешћа наше индивидуалне воље. Свесни овога, 
направили смо духовну институцију којој се сами људи јављају, и 
то у великом броју, некако осећају да постојимо. Она је као танки 
конопчић спуштен у презасићен раствор, на пример соли, око кога 
се онда хватају кристали. Без овог конопчића нема кристализа-
ције. Другим речима, без обзира колико има научника у једном 
друштву, нема научног рада без одговарајуће институције.

Отвара ли се и могућност запошљавања младих истра-
живача у вашем Центру?

Наравно. Сваког младог човека који има духовни интерес ћемо 
запослити, јер га је већ сам Бог запослио одређујући га његовим 
талентом и душевним стремељењем, душевном жудњом. Психо-
лози који се баве професионалном оријентацијом би то назвали 
афинитетима. Наше запошљавање у Центру биће истинско, и сва-
ко ће моћи да ради оно што најдубље жели, јер је само тако могуће 
од себе дати све најбоље. Ово можда звучи идеалистички, али то је 
нови тип институција на којима ће се заснивати еволуција свести 
у наступајућој глобалној научно-техничкој цивилизацији „Тесли-
ана’’. 

Најавили сте изградњу Центра „Тесла’’, на Новом Бе-
ограду, као и изградњу торња за пренос енергије, што је 
била жеља и Николе Тесле. За тако велике подухвате по-
требна су и велика средства. Ко су потенцијални инвести-
тори? Можете ли, у овом тренутку, рачунати на подршку и 
неких званичних институција у Србији?

Инвеститор је пре свега сам Творац, он је направио и Стоунхе-
нџ, и египатске пирамиде и Ајфелову кулу, само преко својих људ-
ских представника, одабраних да изведу пројекат у материјалу. То 
је оно што данашњи људи заслепљени ситносопственичким и ма-
ловарошким поимањем финансирања не разумеју добро. Новац је 
психолошка категорија. Пристајемо на цртеж на хартији, на печат 
који зовемо новац и спремни смо да за ту шарену хартију и тај ау-
торитативни печат радимо годинама. Ми на ствари гледамо сас-
вим другачије: Бог вам да идеју, а онда идеја ради сама и ако смо 
позвани да је изведемо, што зависи од космолошких закона, не од 
нас, то ће се и десити. На Теслу се у Србији ових година потроши-
ло милионе евра, али са којим ефектом? Неопходно је променити 
свест и однос према инвестирању, ако хоћемо да новац који се ула-
же резултира нечим добрим и светлим. За сада се финансирамо 
искључиво на основу приватних донација које већ прелазе износ 
од 400 хиљада евра. Једина обавеза коју имамо према нашим ме-
ценама је да се искрено и дубоко бавимо новом физиком и Теслом. 

	 СМЦ

Ко и шта 
носи име 
Николе 
Тесле?

У част допри-
носу науци Николе 
Тесле, поводом сто-
годишњице њего-
вог рођења, 27. јуна 
1956. године, Међу-
народна електро-
техничка комисија 
у Минхену одлучила 
је да уведе јединицу 
Тесла (Т) за магнет-
ни флукс (Т=Wb/m2 
или T=N/(m x A)). 

У свету филма постоји награда која је названа по Нико-
ли Тесли - званични назив: Nicola Tesla Award in Recognition for 
Visionary Achievements in the World of Digital Technology and 
Sound. Награда се додељује људима који су постигли изузет-
не резултате у пољу филмске технике. До сада су је примили: 
2005. - Џери Луис, 2004. - редитељ Џејмс Камерон, 2003. - реди-
тељ Џорџ Лукас, Стен Винстон...

Одлуком Владе Србије из августа 2010. године, дан рођења 
Николе Тесле - 10. јул, проглашен је Даном науке у Србији.

У Београду постоји Електротехнички институт „Никола 
Тесла“, основан 1936. године. Универзитетска библиотека Уни-
верзитета у Нишу носи назив „Никола Тесла’’. Електротехнич-
ке школе у Београду, Нишу, Зрењанину и Електротехничка и 
грађевинска школа у Јагодини носе име „Никола Тесла“.

Две термоцентрале у Србији су назване „Никола Тесла 
А“ и „Никола Тесла Б“. Аеродром у Београду се зове Аеродром 
„Никола Тесла’’. Акцелераторска инсталација у Институту за 
нуклеарне науке Винча носи назив „Тесла“. Архивска грађа из 
Теслине заоставштине, из Музеја Николе Тесле, на основу одлу-
ке генералног директора Унеска, Коићира Мацуре, 16. октобра 
2003. године уписана је у регистар Унеска, Памћење света.

Године 1975. његово име уведено је у Дом славних прона-
лазача Америке. Никола Тесла се налази на попису 100 најз-
наменитијих Американаца (100 Greatest Americans - Discovery 
Channel).

Постоји небеско тело, астероид, 2244 Тесла. Астероид је 
открио са београдске Астрономске опсерваторије, а затим и 
именовао астроном Милорад Б. Протић.

Нилс Бор је једном приликом рекао: „Теслини генијални 
проналасци дубоко су утицали на читаву нашу цивилиза-
цију’’. Амерички инжењер и професор Б.А. Беренд 1921. године 
у својој књизи је записао: „Тесла није оставио другима ништа 
више да ураде. Када бисмо из индустрије искључили резул-
тате Теслиног истраживачког рада, сви точкови те индустрије 
престали би да се окрећу, наши трамваји и возови би стали, 
наши градови би били у мраку, а фабрике мртве и беспослене’’.

Иако су многи уметници желели да им Тесла позира за 
портрет, он је то готово увек одбијао. Једино је сликарки и прин-
цези Вилми Љвов Парлаги пошло 1916. године за руком да убе-
ди Теслу да јој позира. Сви остали Теслини портрети рађени 
су према фотографијама. Тесли се није допало осветљење у 
атељеу и сам је начинио аранжман светиљки чија је светлост 
филтрирана кроз плаво стакло. Тако је настао портрет у техни-
ци уља на платну, познат под називом „Плави портрет’’, који 
је репродукован јануара 1919. године у часопису „Електрикал 
експериментер’’, као илустрација уз Теслин аутобиографски 
фељтон „Моји изуми’’ и 20. јула 1931. године на насловној стра-
ни часописа „Тајм’’. Није познато где се овај портрет данас на-
лази.

Тесла је само једном изразио жељу да неки уметник изра-
ди његов портрет. Године 1939, 18. августа, упутио је тим по-
водом свом пријатељу, познатом југословенском вајару Ивану 
Мештровићу телеграм у Загреб. Мештровић је стицајем окол-
ности израдио Теслину бисту тек 1952. године. Одливци ове би-
сте чувају се у Музеју Николе Тесле у Београду, у Музеју Лике у 
Госпићу и у Техничком музеју у Бечу.
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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 
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тел. 023/519-800
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тел. 0230/411-700

Панчево 
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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
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Цара Душана 78 
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