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Обуке у Оквиру иПА ПрОгрАмА

ЛОКАЛНО  
ТРЖИШТЕ РАДА
Европска унија је спремна да нам отвори фондове 
бесповратних средстава, али само за пројекте засноване 
на подацима и реалним потребама сагледаним на 
локалном нивоу

кОнференцијА „квАнтни скОк“

ПУТ КА ЗДРАВОЈ 
ПРИВРЕДИ
Циљ конференције је стварање нове економске климе и 
креативних идеја, иновативних стратегија и решења која 
би Србији пружила прилику да постане водећа економска и 
инвестициона дестинација Југоисточне Европе

ПОвОдОм дАнА ментАлнОг здрАвљА

ПАРТНЕРСТВО 
ТУЖНОГ САДРЖАЈА
У патријархалној средини жене су научене да прихватају 
насиље као облик понашања. Без комуникације и поверења 
у институције нема адекватне заштите жена и деце
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Размена идеја и интеРакција

Представници филијала Националне службе за запошља-
вање и локалних самоуправа похађали су протекле недеље, у 
Новом Саду, дводневну обуку на пројекту „Подршка креирању 
политике запошљавања заснованом на подацима“, која се 
спроводи у оквиру европског програма ИПА 2011. Обука ради-
оничарског типа, реализована у сарадњи НСЗ, Министарства 
рада, запошљавања и социјалне политике, наведеног пројекта 
техничке помоћи и твининг пројекта „Припрема институција 
тржишта рада Републике Србије за Европску стратегију за-
пошљавања“, прва је од четири планиране регионалне обуке 
намењене представницима НСЗ и локалних самоуправа који 
су чланови локалних савета за запошљавање (ЛСЗ). 

Сврха ове обуке - радионице је јачање капацитета НСЗ 
и ЛСЗ за планирање засновано на подацима о локалном тр-
жишту рада, с једне, и Националном акционом плану запо-
шљавања (НАПЗ), са друге стране. Обухваћене су и следеће 
теме: методи и алати за развој локалног акционог плана запо-
шљавања; припрема институција тржишта рада у Републици 
Србији за Европску стратегију запошљавања; НАПЗ за 2014. 
годину; резултати анкете послодаваца и закључци везани за 
локалне области и коришћење података о тржишту рада у 
поступку планирања мера активне политике запошљавања 

Може ли Србија да преокрене тешку економску ситуацију 
у којој се налази и какав скок јој је за тако нешто потребан? На 
ово питање су покушали да одговоре учесници конференције 
„Квантни скок“, која је у организацији ПКС одржана у земунс-
ком „Мадлениануму“. Конференција је окупила пословне ли-
дере, постојеће и потенцијалне инвеститоре, предузетнике, 
водеће светске стручњаке и званичнике Владе Србије, како 
би кроз размену идеја и интеракцију дошли до конкретних и 
делотворних решења за економско окружење у Србији.

Поводом 10. октобра - Дана менталног здравља, Центар 
за социјални рад „Колубара“ Ваљево организовао је, у оквиру 
низа градских програма, трибину „Партнерско насиље - Парт-
нерство тужног садржаја“. Радоица Рстић, помоћник градо-
начелника за социјална питања, истакао је да Град Ваљево 
издваја значајна средства за збрињавање жртава насиља. У 
Градској управи постоји саветник за права грађана, једна од 
услуга социјалне заштите је Саветовалиште за породице у ри-
зику, а ради се и на повећању капацитета Сигурне куће. 

Редакција



„Екофер“ и Сајам енергетике

Енергетика представља једну од кључних 
области будућег развоја Србије. Ова 
привредна грана има највише потенцијала 
за улагања

Од 9. до 12. октобра, на Београдском сајму, одржан 
је 10. Међународни сајам заштите животне средине 
„Екофер“ и 9. Међународни сајам енергетике. Под 
заједничким слоганом „Зелена енергија“, предста-

вило се 180 излагача из земље и света - фирме и појединци 
из енергетског сектора, као и бројне компаније из области 
заштите и очувања животне средине. Покровитељи мани-
фестација су Министарство енергетике, развоја и заштите 
животне средине, Министарство природних ресурса, рудар-
ства и просторног планирања Републике Србије и Привредна 
комора Србије као партнер, што довољно говори о важности 
теме за сваког појединца, а тиме и за друштво у целини.

„Позивам све потенцијалне домаће и стране инвеститоре 
да дођу, да се јаве, јер пројеката има довољно. Србија жели да 
модернизује топлане, ревитализује енергетске објекте, гради 
дистрибутивне гасоводе, а имамо природне ресурсе, квали-
тет радне снаге и добар географски положај“, рекла је Зорана 
Михајловић, министарка енергетике, на отварању манифе-
стације. Она је истакла да су од великог значаја компаније 
које се представљају на сајмовима и додала да су покретачи 
развоја Србије енергетика, рударство и пољопривреда, те да 
се мора водити рачуна о заштити животне средине. 

Државни секретар Министарства природних ресурса, 
рударства и просторног планирања, Срђан Белиј, рекао је 
да заштита животне средине кошта много и да је потребно 
ослонити се на сопствене ресурсе и програме којима ће се 
обезбедити заштита природе.

Ове манифестације значајно доприносе регионалној са-
радњи и повезивању привреда, јер на њима излажу и фирме 
из окружења. Поред домаћих и регионалних компанија, учес-
ници овогодишњих манифестација били су бројни инострани 
излагачи, из Италије, Пољске, Литваније, Норвешке, Аустрије, 
Грчке, Мађарске, Белгије, Немачке, Француске, Чешке.

Десети „Екофер“ окупио је учеснике у систему зашти-
те животне средине, са посебним освртом на „зелену еко-
номију“, односно индустрију рециклаже, обновљиве изворе 
енергије и управљање отпадом. Учесници сајма су понуди-
ли оптимална решења заштите животне средине у разним 

областима привређивања, заштите природе и управљања 
природним ресурсима, уз представљање стратегија и едука-
тивних програма.

„Сајам екологије један је од пет највећих у Европи и 
представља одличну прилику за сарадњу компанија које се 
баве сродном делатношћу. Министарство интензивно ради на 
очувању животне средине, јер само у здравој средини живи 
здраво и радно способно становништво“, рекао је Никола Ми-
ливојевић, саветник министра у Министарству енергетике. 

Енергетика представља једну од кључних области бу-
дућег развоја Србије, и то је привредна грана која у Србији 
има највише потенцијала за улагања. На овој специјализо-
ваној сајамској манифестацији биле су присутне домаће и 
иностране компаније, институције које су представиле своје 
производе, пројекте и услуге из области енергетике: ЕПС са 
својим чланицама, Електромрежа Србије, НИС, Србијагас, 
Пословно удружење електромашиноградње, АББ, ППТ Ин-
жењеринг, АТБ Север, Кончар Електроиндустрија, Горење, 
Амига, Електроват, Voith Turbo - Немачка, AB Energy - Ита-
лија и други.

Фирма Inovative Energy Solutions из Београда је изложи-
ла прву пројектовану и произведену индустријску ветрења-
чу у Србији, са вертикалном осом снаге до 10kW, номинално 
5 kW-10kW.

Синиша Митровић, саветник председника Привредне 
коморе Србије, нагласио je да би Србија у перспективи могла 
да постане центар рециклажне индустрије у региону и да је 
реч о инвестиционим сајмовима, јер у окружењу немају кон-
куренцију.

Манифестације су понудиле и богат пратећи програм, 
кроз различите стручне, добро осмишљене презентације, 
дискусије, конференције и округле столове. Ове године се 
„Екофер“, због десетогодишњег јубилеја, проширио за два 
нова сегмента - природне ресурсе и енергетско рударство.

А.Б.

ЗЕЛЕНА 
ЕНЕРГИЈА

ЕПС обележила 120 година  
     постојања

Електропривреда Србије је 6. октобра обележила 120 годи-
на постојања. Циљ ЕПС је да буде регионални лидер у електро-
енергетици, а ове године биће остварена рекордна производња 
и извоз струје, речено је на свечаној седници Управног одбора 
ЕПС, одржаној поводом Дана компаније.

За 2014. годину најављене су нове инвестиције у хидро и 
термоелектране и проширење угљенокопова, 

Вршилац дужности генералног директора, Александар Об-
радовић, истакао је да ЕПС и Србија имају на шта да буду понос-
ни, како на историју електрификације, дугу 120 година, тако и 
на садашње резултате.

„ЕПС је ове године, први пут у својој историји, добио конку-
ренцију на тржишту и више није монополиста“, рекао је Обрадо-
вић и нагласио да је компанија на отвореном електроенергет-
ском тржишту остварила велики успех, јер је у конкуренцији 
успела да задржи 97 одсто купаца.
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Мере ригорозне штедње и реформе

Влада Србије представила је јавности пакет мера за консолидацију јавних финансија, са 
циљем да се заустави раст јавног дуга, осигура стабилан економски раст и троши само оно 

што је зарађено

На отвореној седници Владе Србије, на којој је јавности 
представљен пакет мера за консолидацију јавних 
финансија и оживљавање привреде, министар фи-
нансија, Лазар Крстић, рекао је да је у периоду од 

2008. до данас дефицит порастао са 4,5 на 6,5% БДП, а јавни 
дуг са 29% на чак 58% у 2012, с тим да ће још расти, јер смо 
се задуживали и у 2013. Према нашим прописима, јавни дуг 
може бити до 45%, а државе на нашем степену развоја бан-
кротирају и на 42%.

„Једина смо земља у Југоисточној Европи која у време 
кризе, од 2008. године, није успела да смањи јавни дефицит“, 
рекао је Крстић и подсетио да 37% расхода државног буџета 
одлази на пензије, 27% на плате, а 5-10% на субвенције др-
жавним и друштвеним фирмама.

Краткорочне мере
Краткорочне мере почињу од смањења масе зарада у 

јавном сектору који броји 660 до 700 хиљада људи, а које су 
30-35% веће него у приватном сектору. Смањење зарада ће 
бити 20%, почевши од плата које су између 60 и 100 хиља-
да динара и 25% на плате веће од 100.000. Смањење плата у 
јавном сектору требало би да омогући уштеде од 100 до 150 
милиона евра (0,3 одсто БДП). Министар Крстић очекује 200 
милиона евра од повећања ниже стопе ПДВ на неегзистен-
цијалне производе и још 150 милиона евра од сузбијања сиве 
економије и шверца и нелегалне продаје дувана. Повећањем 
ПДВ са 8 на 10%, просечна потрошачка корпа, која сада ко-
шта 65.000, биће скупља за 450 динара.

Трећа мера је смањење субвенција привреди, уз на-
стављање помагања пољопривреде. У тим структурним про-
менама очекује се и највећа уштеда - 400 до 500 милиона 
евра годишње. Следећа мера је смањење трошкова на став-
кама као што су путовања, где је наложено смањење до 10% 
по министарствима.

Пета мера је коришћење јефтинијих кредита. „Свака 
милијарда кредита са малом каматом, од 2 до 3%, доноси 
олакшање у каматама од 100 до 150 милиона евра годишње“, 
објашњава Крстић.

Последњи сектор хитних мера у 2014. је промена посло-
вног амбијента - макроекономска стабилност, лакше запо-
шљавање и отпуштање кроз измене радног законодавства, 
лакше добијање грађевинских дозвола.

Мерама Владе Србије неће бити погођени пензионери, а 
специјалан третман имаће и здравство, школство и наука, јер 
су стубови одрживог развоја Србије, па се у тим областима 
неће штедети. 

Дугорочне мере
Структурне реформе, које ће уследити после 2014. годи-

не, подразумевају реформу социјалне заштите, награђивање 
према раду у јавним службама, реформу пензијског система, 
поправљање пореског система, као и унапређење школства 
и науке. Социјална заштита ће бити повећана од 2014. за по-
ловину, па ће се издвајати 60 милиона евра више у 2015. го-
дини. У 2015. и 2016. наставиће се са повећањем пензија, по 
0,5% два пута годишње, а граница за пензионисање жена ће 
се постепено приближавати граници за мушкарце, тако да 
ће 2020. жене ићи у пензију са 63, а мушкарци, као и до сада, 
са 65 година. 

Кренуће се и у озбиљну реформу пореског система, што 
ће почети од укидања олакшица на добит предузећа у 2013. 
години. Крстић у другој половини 2014. очекује већи прилив 
страних инвестиција у Србију. „Од друге половине 2014. ћемо 
имати позитивније пословно окружење, што ће се видети по 
повећаном запошљавању људи у приватном сектору и дола-
ску страних инвеститора“, каже Крстић. 

План за комплетну реформу јавног сектора у Србији већ 
је у припреми и требало би да почне да се примењује идуће 
године. Подразумева ново одређивање коефицијената зара-
да за све запослене, потпуно другачији систем кажњавања 
и награђивања, али и усклађивање броја запослених са по-
требама Србије.

В.П.

ИЛИ ШТЕДЊА ИЛИ БАНКРОТ

Други о мерама
Сарадник бечког Института за међународне економске 

студије, Владимир Глигоров, каже за „Данас“ да укупни ефекти 
конкретних мера чине уштеду од два или нешто мало више од-
сто БДП. „Није речено до краја шта ће бити са субвенцијама, све 
мере су углавном рестриктивне, нема стимулативних. На том 
пољу није ништа учињено“, истиче Глигоров.

За Душана Коруноског, из Уније послодаваца Србије, мере 
Владе Србије нису лоше, али сматра да се њима банкрот не од-
лаже. Истиче и да су послодавци очекивали више, пре свега рас-
терећење привреде, у погледу смањења пореза на зараде, али и 
на здравство, пензије. 

Удружење „Послодавац“, по речима председнице Јоване 
Мајсторовић, поздравља мере штедње, али и напомиње да ће 
оне утицати на животни стандард и потрошњу грађана. 

У УГС „Независност“ имају извесно разумевање за овакве 
мере, јер су тренутно неопходне. „Сматрам да оне представљају 
изнуђено бављење последицама, док се нико не бави узроцима, 
како се не бисмо поново нашли у истој ситуацији. Солидарни 
порез је потребна мера, али је праг јако ниско постављен, на 
60.000 динара, чиме се трошкови реформе опет пребацују на 
терет средње класе“, истиче за „Данас“ Зоран Стојиљковић, пот-
председник УГС „Независност“.

Председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љуби-
сав Орбовић, каже да осим солидарног пореза који обухвата 
само једну групу запослених, највећи удар и оптерећење пред-
ставља повећање ПДВ, јер ће обухватити све грађане. Орбовић 
напомиње и да ће наступајућа реформа Закона о раду вероват-
но бити најболнији сегмент за већину грађана.
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Програм подршке почетницима у бизнису

Уговори су потписани са предузетницима повратницима који имају од 18 до 40 година, 
успешно завршену обуку, урађен бизнис план и регистровану делатност у неразвијеним 

општинама у које се враћају

Канцеларија за одрживи развој неразвијених подручја 
закључила је протекле недеље уговоре којима је 20 милиона 
динара распоређено 31 почетнику у бизнису у неразвијеним 
општинама, као подршка младим предузетницима да по-
крену самостални посао и у својим местима обезбеде егзис-
тенцију. Програм заједнички реализују Канцеларија за одр-
живи развој недовољно развијених подручја и Национална 
агенција за регионални развој. 

„Програм подршке почетницима у бизнису који су 
повратници у своја родна места има за циљ да кроз пакет 
подршке за започињање бизниса подстакне младе људе да 
покрену самостални посао у недовољно развијеним под-
ручјима. Пакет подршке се састоји од нефинансијске и фи-
нансијске помоћи - обука за започињање самосталног биз-
ниса, бесповратна финансијска средства за започињање 
самосталног бизниса и менторинг. Национална агенција за 
регионални развој обезбеђује обуку за започињање само-
сталног бизниса и менторинг, а Канцеларија за одрживи раз-
вој недовољно развијених подручја додељује средства која се, 
у зависности од пројекта и делатности, крећу од 200 хиљада 
до милион динара“, нагласио је на потписивању уговора у 

Палати „Србија“ Едиб Кајевић, помоћник директора Канцела-
рије за одрживи развој недовољно развијених подручја.

Уговори су потписани са предузетницима повратници-
ма који имају од 18 до 40 година, успешно завршену обуку, 
урађен бизнис план и регистровану делатност у неразвијеним 
општинама у које се враћају. Од 133 пријављена на конкурсу, 
одабран је 31 предузетник, којима ће, поред бесповратне по-
моћи, Национална агенција за регионални развој обезбедити 
обуку за започињање самосталног посла.

„Наш је циљ да подстакнемо младе људе који у великим 
градовима живе као подстанари и илегалци, да се врате у 
своја родна места, где имају кућу и земљу. Веома је важно 
што сте кроз своје пројекте и бизнис планове показали шта 
желите и шта можете“, рекао је шеф Канцеларије за одржи-
ви развој неразвијених подручја и министар без портфеља 
Сулејман Угљанин. Према његовим речима, тако би се заус-
тавило демографско пражњење и одумирање неразвијених 
подручја, која су скривено благо за будуће инвеститоре. 
Угљанин је истакао да је то модел одрживог развоја целе Ср-
бије.

„Имамо већ раније урађене стратегије развоја са кон-
кретним пројектима за започињање бизниса. Неће више 
бити субвенција, идемо на то да инвестирамо у запошља-
вање и пољопривреду“, рекао је Угљанин и изразио наду да 
ће ови млади људи бити модел за даље пројекте и прави ам-
басадори предузетништва.

„Бити предузетник је част, али и велика одговорност и 
обавеза. Са много ствари ћете морати да се ухватите у ко-
штац, али на том путу нећете бити сами. Тим Националне 
агенције за регионални развој наставља да вас прати и у бу-
дућем периоду, у улози ментора. Наша помоћ неће изоста-
ти, а на вама је да, свесни чињенице да су новац којим вам 
је омогућено да покренете своје послове издвојили порески 
обвезници Србије, наставите одговорно даље и осмислите 
начин како да у будућности обезбедите нова радна места“, 
рекао је проф. др Муамер Реџовић, председник Управног од-
бора Националне агенције за регионални развој.

Бизнис планови предузетника почетника односе се на 
узгој говеда и оваца, производњу биодизела, пелета, кожне 
галантерије, отварање играоница, сеоски туризам, уградњу 
столарије...

	 	 	 А.Б.

АмбАсАдОри ПредузетниШтвА

Нова радна места
Нера Живковић, из Беле Паланке, завршила је Стомато-

лошки факултет у Београду и због немогућности да нађе посао 
у струци пријавила се на конкурс. Са донацијом из програма 
отвориће приватну стоматолошку ординацију.

„Драго ми је што ми је пружена могућност да у свом род-
ном месту радим посао за који сам се школовала. Надам се да ћу 
од тога моћи пристојно да живим. Оваква подршка свима нама 
значи на почетку“, поручила је Нера.

Горан Бјелић, из Прибоја, у име добитника се захвалио на 
могућности да спроведу своје идеје и изразио наду да ће успети 
као предузетници и тако новим радницима омогућити запос-
лење у својим фирмама. 

„Дошао сам на идеју да узгајам ретку биљку са Тибета, која 
је један од најбољих антиоксиданата. Пре пар месеци је ово била 
само моја замисао, а сада, захваљујући пројекту, добијам могућ-
ност да постанем успешан предузетник чији ће приоритет бити 
отварање нових радних места и покретање производног сектора 
Србије“, рекао је Горан, који ће се бавити узгајањем биљке гоџи, 
као и сушењем и пастеризацијом овог плода. 
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Обуке у оквиру ИПА програма

Европска унија је спремна да нам отвори 
фондове бесповратних средстава, али само за 
пројекте засноване на подацима и реалним 
потребама сагледаним на локалном нивоу

Представници филијала Националне службе за за-
пошљавање и локалних самоуправа похађали су 
протекле недеље, у Новом Саду, дводневну обуку на 
пројекту „Подршка креирању политике запошља-

вања заснованом на подацима“, која се спроводи у оквиру ев-
ропског програма ИПА 2011. Обука радионичарског типа, ре-
ализована у сарадњи НСЗ, Министарства рада, запошљавања 
и социјалне политике, наведеног пројекта техничке помоћи и 
твининг пројекта „Припрема институција тржишта рада Ре-
публике Србије за Европску стратегију запошљавања“, прва 
је од четири планиране регионалне обуке намењене пред-
ставницима НСЗ и локалних самоуправа који су чланови ло-
калних савета за запошљавање (ЛСЗ). 

Сврха ове обуке - радионице је јачање капацитета НСЗ 
и ЛСЗ за планирање засновано на подацима о локалном тр-
жишту рада, с једне, и Националном акционом плану запо-
шљавања (НАПЗ), са друге стране. Обухваћене су и следеће 
теме: методи и алати за развој локалног акционог плана за-
пошљавања; припрема институција тржишта рада у Репу-
блици Србији за Европску стратегију запошљавања; НАПЗ 
за 2014. годину; резултати анкете послодаваца и закључци 
везани за локалне области и коришћење података о тржишту 
рада у поступку планирања мера активне политике запо-
шљавања 

Стање на терену
- Национална служба већ трећу годину заредом спро-

води анкету о потребама послодаваца за радницима. Ове 
године разлика је у томе што у фокус стављамо локалне из-
вештаје, што значи да неће бити сачињен само један извештај 
за национални ниво, већ и аналитички извештаји за подручје 
30 филијала НСЗ. Такви извештаји представљају основу и по-
лазиште како при планирању мера активне политике запо-
шљавања локалних савета за запошљавање, тако и за израду 

програма рада филијала НСЗ. Локални извештаји показују 
какво је стање на терену и каква је потражња за одређеним 
занимањима и радним вештинама. У односу на све доса-
дашње званичне статистичке извештаје који су се бавили 
прошлошћу, они представљају једине пројекције које дају 
краткорочну прогнозу будућих кретања на тржишту рада. 
Европска унија је раније одобравала средства из својих фон-
дова централама јавних служби за запошљавање, рецимо у 
Пољској и Чешкој, да би потом почела да их даје и директно 
локалним самоуправама, како би се оне саме избориле са не-
запосленошћу. Међутим, то није дало резултате. Зато су сада 
спремни да нам отворе фондове бесповратних средстава, али 
само за пројекте засноване на подацима и реалним потреба-
ма послодаваца на локалном нивоу. Наравно, може се десити 
да и такви пројекти немају жељени ефекат, али ако имају, 
успешне локалне самоуправе биће у позицији да наставе 
да користе европске фондове за смањење незапослености, 
објаснио је за „Послове“ Владимир Васић, кључни експерт на 
пројекту техничке помоћи - „Подршка креирању политике 
запошљавања заснованом на подацима“. 

Техничка помоћ ИПА представља подршку Министар-
ству рада, запошљавања и социјалне политике и НСЗ у из-

лоКално 
ТрЖИШТЕ 
рада

Твининг пројекат
Твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада 

Републике Србије за Европску стратегију запошљавања“ за циљ 
има убрзање реформи тржишта рада у складу са европским 
стандардима, као и јачање утицаја националне политике запо-
шљавања. 

Пројекат се финансира из европских ИПА 2011 фондова и 
реализује се са партерима из Европске уније - Министарством 
рада, запошљавања и здравља Републике Француске и Нацио-
налном службом Републике Француске, Министарством рада, 
породице и социјалне политике Републике Румуније и Нацио-
налном службом за запошљавање Краљевине Шведске. 

Реализација пројекта је почела у мају 2012. године, пред-
виђено време трајања је 24 месеца, а укупна вредност пројекта 
је 2 милиона евра. 

Експерти на пројекту, представници француских, румун-
ских и шведских институција тржишта рада, помажу у поди-
зању нивоа знања и способности запослених у институцијама 
тржишта рада на националном нивоу. На локалном нивоу, 
пројекат помаже локалним саветима за запошљавање у јачању 
њихових способности за израду и спровођење локалних акцио-
них планова запошљавања. Ови планови треба да буду прила-
гођени ситуацији на локалном тржишту рада и представљаће 
легитимну основу за добијање средстава из европских фондова, 
што ће допринети смањењу неравнотеже на регионалним тр-
жиштима рада.
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ради Националног акционог плана запошљавања за 2014. и 
2015. годину. У оквиру ње припремају се подаци који се ко-
ристе за доношење политике запошљавања кроз прогнозе, 
мониторинг и евалуацију, као и Национални акциони план 
запошљавања. Смисао пројекта је да се преко података при-
купљених на локалним нивоима НАПЗ одрази на израду ло-
калних акционих планова запошљавања са једне стране, а са 
друге и на локалне планове рада филијала НСЗ. На тај начин 
пружена је подршка НСЗ у креирању планова рада филијала 
на годишњем нивоу, узимајући у обзир и НАПЗ и ЛАПЗ.   

Пут од седам корака
Други дан радионице био је посвећен практичном ко-

ришћењу података о тржишту рада у поступку планирања 
мера активне политике запошљавања. 

- Представници филијала НСЗ који ће се бавити плани-
рањем рада упознају се са процесом припремања локалног 
програма рада, чији најважнији сегмент представља пла-
нирање програма и мера активне политике запошљавања. 
Процес се састоји од седам корака који чине методолошко 
извођење процеса планирања. Циљ је да се на основу На-
ционалне стратегије запошљавања и Националног акционог 
плана запошљавања децентрализација спроведе у пракси, а 
да процес планирања крене одоздо на горе, а не обрнуто, као 
што је било до сада. Да би филијале НСЗ могле да преузму ту 
своју улогу, тј. да на локалном нивоу препознају проблеме, 
дефинишу приоритете и циљеве, одреде и образложе адек-
ватне мере, морају да пређу пут од седам корака како би на 
систематски начин припремиле свој локални план запошља-
вања. Један од циљева јесте и да се у изради локалних про-
грама рада, планова и мера политике запошљавања изађе 
из оквира НСЗ и да се сарађује са социјалним партнерима у 
локалној заједници, пре свега са локалним саветима за запо-
шљавање, али и свима другима који би помогли у сагледа-

вању проблема, дефинисању приоритета и циљева. НСЗ, пре 
свега као стручна служба, свакако ће имати водећу улогу у 
овом процесу, али то не значи и да ће сама креирати и спро-
водити локалне политике запошљавања. На радионици учес-
ници уче да анализирају податке са терена и на основу те 
анализе, заједно са локалним партнерима, препознају прио-
ритете и за њих дефинишу одговарајуће мере. У припреми је 
завршна верзија водича који ће регулисати начин локалног 
планирања. На располагању ће бити и приручник за изра-
ду ЛАПЗ, који се развија у оквиру Твининг пројекта, рекла је 
Душанка Милошевић, експерт за обуке ИПА 2011 и пројекта 
техничке помоћи.

Преостале три обуке - радионице ИПА програма биће 
реализоване током октобра и новембра у три регионална 
центра: Ваљеву, Нишу и Крагујевцу.

Н.	Новаковић

Техничка помоћ
Пројекат техничке помоћи - „Даље интегрисање система за 

прогнозе, мониторинг и евалуацију у креирању и спровођењу 
мера активне политике запошљавања и усклађивање Нацио-
налне класификације занимања са ISCO 08 стандардима“ (краћи 
назив: „Подршка креирању политике запошљавања заснованом 
на подацима“), допринеће одржавању и даљем развијању сис-
тема за мониторинг и евалуацију мера активне политике запо-
шљавања, као и за прогнозирање трендова на тржишту рада. 
Такође, помоћи ће надлежним институцијама да користе ре-
зултате испитивања тржишта рада и евалуације мера активне 
политике запошљавања и ускладе националну класификацију 
занимања са ISCO 08 стандардима.

Три компоненте пројекта обухватају: 
1. Прогнозе, мониторинг и евалуацију - средства за креи-

рање политике запошљавања засноване на подацима, чији 
је циљ подршка унапређењу методологија за прогнозе, мони-
торинг и евалуације, у спровођењу истраживања, као и у при-
купљању и коришћењу резултата истраживања неопходних за 
планирање политике запошљавања и израду Националног ак-
ционог плана запошљавања (НАПЗ);

2. Помоћ у припреми НАПЗ - за циљ има подршку развоју 
оквира политике запошљавања и припрему НАПЗ за 2014. и 
2015. годину, на основу података тржишта рада и мониторинга 
на основу резултата претходног НАПЗ, а у складу са приорите-
тима политике запошљавања ЕУ;

3. Усклађивање националне класификације занимања са 
ISCO 08 стандардима, у циљу израде преосталих описа зани-
мања у складу са ISCO 08 захтевима.

Пројекат техничке помоћи започет је септембра 2012. годи-
не, а планирано трајање је 24 месеца. Његова укупна вредност 
је 1,2 милиона евра. Финансира га Европска унија из ИПА 2011 
фондова. Пројектом руководи Делегација Европске уније у Ср-
бији, а спроводи га HD European Consulting Group, у конзорцијуму 
са Националном службом Републике Француске, Канцеларијом 
за економску политику и регионални развој Републике Пољске 
и Фондом за развој економске науке Републике Србије (ФРЕН). 
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Отворен Бизнис инкубатор центар

Бизнис инкубатор представља центар за младе, незапослене и креативне људе, који имају 
идеју и план. Обезбеђени су им бесплатан пословни простор, рачунарска опрема, намештај, 
рачуноводствене и правне услуге, обука, волонтери и могућност пи-ар подршке

Бизнис инкубатор „Гнезно“ Канцеларије за младе града 
Београда, који незапосленима обезбеђује бесплатан 
пословни простор, рачунарску опрему, рачуновод-
ствене и правне услуге, почео је са радом протекле 

недеље, у Палати „Београд“. Конкурс за најбоље идеје и пла-
нове спровела је Канцеларија за младе, а стручна комисија 
је изабрала 13 најбољих бизнис планова, односно 13 нових 
фирми, које ће у наредних годину дана радити у том прос-
тору. Кроз сарадњу са Националном службом за запошља-
вање Републике Србије, невладиним организацијама, као и у 
директном контакту са младима у Београду, Канцеларија за 
младе је установила потребу за креирањем радног простора 
за развој предузетништва и пројеката у зачетку. 

Бизнис инкубатор представља центар за младе, неза-
послене и креативне људе који имају идеју и план. Обезбеђе-
ни су им бесплатан пословни простор на површини од 700 
квадратних метара, рачунарска опрема, намештај, рачуно-
водствене и правне услуге, обука, волонтери и могућност пи-
ар подршке. Након годину дана корисници могу да остану и 
плаћају део трошкова, најдуже три године. Уколико неко од 
кандидата одустане од учешћа у Бизнис инкубатору, следећи 
са „листе чекања“ имаће право да уђе у „Гнездо“. Пројекат је 
финансирао Град Београд, а партнери пројекта су Факултет 
организационих наука, Факултет за економију, финансије и 
администрацију и поједини привредници. Отварању и оби-
ласку просторија присуствовао је и градоначелник Београ-
да у техничком мандату Драган Ђилас и чланови Градске 
управе.

Директорка Канцеларије за младе, Тамара Благојевић, 
рекла је да ће у Бизнис инкубатору радити 25 младих, који-
ма је пружен пословни амбијент који треба да им буде осло-
нац у савладавању препрека које ће их једног дана сачекати 
на тржишту рада. На конкурс је пријављено око 100 бизнис 
планова, а међу изабранима су они из области архитектуре, 
машинства, телевизијске продукције...

„Нашли смо решење у пословном амбијенту који ће мла-
дима омогућити да се усредсреде на што бољу реализацију 
бизнис планова. Пројекат ‚Гнездо‘ не чине само просторије и 
техничка опрема, већ и целокупан пакет услуга који ће пре-
дузетницима бити пружен, а то су услуге правника и рачу-
новође и савети стручњака. Спровели смо конкурс, а стручна 
комисија је утврдила услове. Капацитет ‚Гнезда‘ је већи, али 
за почетак своје умеће представиће 13 предузетника. Док 
су говорили о својим бизнис идејама, имали су посебан сјај 
у очима, што је био још један од показатеља да је инкуба-
тор здрава идеја и да би била штета не пружити подршку 
младим људима. Пројекат је вишеструко значајан не само за 
ове младе људе, већ и за читаво друштво“, истакла је Благоје-
вићева и изразила наду да ће расти број запослених у „Гнез-
ду“ и да ће студенти препознати Бизнис инкубатор као место 
где могу да обављају стручну праксу.

Председник Изборне комисије, Јашко Ондреј, рекао је да 
су бизнис инкубатори веома заступљени у свету, да их у Ср-
бији има око 20, али да тек два испуњавају циљеве постојања.

„Уз подршку Града, овај пословни центар има све преду-
слове за успех. Није довољно да само идеја буде добра, већ је 
неопходна и помоћ коју су ови млади људи добили. Простор 
је изузетан, у самом центру града и одлично је опремљен. 
Ипак, водили смо рачуна и да избор идеја буде добар, али и 
да млади људи буду способни, посвећени и вредни, како би 
их претворили у успех“, рекао је Ондреј и додао да је, иако је 
завршена прва фаза у којој су створени услови за рад младих 
предузетника, много важнија друга фаза, у којој би требало 
да почну да остварују циљеве.

Један од изабраних учесника конкурса, Бранимир Ра-
кић, који завршава мастер студије на Електротехничком фа-
култету, рекао је да је до сада имао знање и идеје, али не 
и новац и искуство. Међутим, сада је ту Бизнис инкубатор 
„Гнездо“, чија је можда и највећа предност што ће у њему 
пословати 13 фирми, а што представља „казан пун идеја који 
никоме не може да шкоди“.

 	 	 	 	 А.Б.

ГНЕЗДО ДОБРИХ ИДЕЈА
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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

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

973

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

јагодИна

грАдскА уПрАвА зА ОПШте и  
зАједниЧке ПОслОве
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Референт за принудно извршење грађевинске 
инспекције

за рад у Градској управи за инспекцијске послове

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, 
грађевинска или архитектонска школа, 6 месеци радног стажа и 
положен државни стручни испит.

Административни секретар за послове 
информисања и протокола

за рад у Градској управи за скупштинске и 
нормативне послове

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, еко-
номско - трговинска, гимназија, управна и друга школа друштве-
ног смера, познавање рада на рачунару, 1 година радног стажа и 
положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КосовсК а мИТровИца

ОПШтинскА уПрАвА ОПШтине 
леПОсАвиЋ
38218 Лепосавић
тел. 028/83-050

Шеф месне канцеларије - матичар

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу 
Друштвено - хуманистичких наука, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године - друштвеног смера, поло-
жен посебан стручни испит за матичаре и овлашћење за обављање 
послова матичара и најмање две године радног искуства. Канди-
дат поред наведених посебних услова треба да испуњава и усло-
ве предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним 
органима и прилаже следеће доказе: да је држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Пријаве се подносе начелнику Општинске управе, у року од 
8 дана од дана објављивања, преко писарнице Општине. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. О извр-
шеном пријему кандидати ће бити благовремено обавештени.

грАд ПриШтинА
Са привременим седиштем у Грачаници

38205 Грачаница

Начелник Градске управе за финансије Града 
Приштине

на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није под 
истрагом и кривично осуђиван. Посебни услови: завршен економ-
ски или правни факултет - VII степен стручне спреме, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање пет 
година радног искуства у струци. Уз пријаву као доказ о испуње-
ности услова, кандидат подноси следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, ове-
рену фотокопију радне књижице, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе 
или положеном правосудном испиту, уверење да није осуђиван за 
кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, 
уверење о општој здравственој способности и личну и радну био-
графију. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
се подносе у архиви Града Приштине, са привременим седиштем у 
Грачаници или поштом, на адресу: Град Приштина, 38205 Грачани-
ца, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на оглас за начел-
ника Градске управе за финансије Града Приштине“. Разматраће 
се само благовремене и комплетне пријаве. Пристигле пријаве 
разматраће Комисија за избор кандидата за начелника Градске 
управе за финансије Града Приштине (у даљем тексту: Комисија). 
Комисија ће у року не дужем од 30 дана од дана објављивања 
огласа извршити избор кандидата за начелника Градске управе за 
финансије Града Приштине.

КрагУјЕвац

ОПШтинскА уПрАвА - ОПШтинА книЋ
34240 Кнић

тел. 034/510-112

Извршилац за послове друштвене делатности, 
водопривреде и заштите на раду у Одељењу 
за финансије, привредни развој и друштвене 

делатности - Одсек за пољопривреду и 
туризам

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани биолог или 
дипломирани инжењер агрономије - општег смера; положен струч-
ни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година 
радног искуства у струци.

Буџетски инспектор
за рад у Одељењу за финансије, привредни развој и 

друштвене делатности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и две 
године радног искуства у струци.

Финансијски послови, борачко - инвалидске 
заштите и послови из области друштвене 

бриге о деци
за рад у Одељењу за финансије, привредни развој и 

друштвене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 
година радног искуства.

Национална служба 
за запошљавање

администрација и управа
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Извршилац за послове контирања
за рад у Одељењу за финансије, привредни развој и 

друштвене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 2 
година радног искуства.

Извршилац за послове пореског књиговодства
за рад у Одељењу за финансије, привредни развој и 

друштвене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 
година радног искуства у струци.

Извршилац за послове протокола, пријема 
странака и техничког секретара

за рад у Одељењу за општу управу и заједничке 
послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија или економска шко-
ла, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање 1 година радног искуства у струци.

Извршилац за биротехничке послове - 
дактилограф

за рад у Одељењу за општу управу и заједничке 
послове

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, дак-
тилографски курс, познавање рада на рачунару и најмање 1 годи-
на радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава и опште услове прописане 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/05 
и 23/13): да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; 
да има општу и здравствену способност; да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора најмање од 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; да испуњава друге услове утврђене зако-
ном, другим прописима или актом о систематизацији радног места 
у органу. Уз пријаву на оглас доставити следећу документацију: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; 
лекарско уверење да кандидат поседује општу здравствену спо-
собност (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван на безусловну казну 
затвора најмање од 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу (не старије 
од 6 месеци); уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у органима државне управе (оверена фотокопија); оверена 
фотокопија радне књижице; доказ о радном искуству у струци; 
сертификат о дактилографском курсу (за радно место: биротех-
нички послови - дактилограф). Уколико кандидат подноси пријаву 
за више радних места - доставља документацију у једном пример-
ку, с тим што је у обавези да у пријави назначи за која радна мес-
та конкурише. Пријаве се подносе начелнику Општинске управе 
Општине Кнић, на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

центАр зА сОцијАлни рАд зА ОПШтине 
бАтОЧинА, рАЧА и лАПОвО - „ШумАдијА“

34227 Баточина, Гаврила Принципа 77
тел. 034/6842-309

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педа-
гошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: 
дипломирани социјални радник; најмање пет година радног искуства 
у струци; да поседује организаторске способности; да није осуђиван 
и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у државним органима. Кандидат уз 
пријаву подноси следеће доказе о испуњености услова, у оригина-
лу или оверене фотокопије: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; доказ о неосуђиваности; доказ да се про-
тив њега не води кривични поступак; личну карту; програм рада за 
мандатни период на који се именује; доказ о најмање пет година 
радног искуства у струци. Пријаве се подносе препорученом пошиљ-
ком на горенаведену адресу Центра или лично у просторијама Цен-
тра, са назнаком: „За јавни конкурс за именовање директора - не 
отварати“. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

КрУШЕвац

ОПШтинскА уПрАвА ОПШтине трстеник
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5

тел. 037/714-674

Послови на издавању грађевинских и 
употребних дозвола

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, 1 година радног искуства и положен државни стручни испит.

Послови завођења писмена
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен, техничког смера, 1 
година радног искуства и положен државни стручни испит.

Референт за образовање, социјалну заштиту и 
избеглице

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - гимназија, 1 година радног 
искуства и положен државни стручни испит.

Курир - достављач

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма: да је држављанин Републике Србије; да има општу здравстве-
ну способност; 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. Прија-
ве на оглас слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

администрација и управа
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туристиЧкА ОргАнизАцијА  
грАдА круШевцА

37000 Крушевац, Мајке Југовића 1
тел. 037/445-180

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: да поседује високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена, односно на основ-
ним студијама у трајању најмање четири године - друштвеног или 
природног смера, најмање две године радног искуства у струци, 
активно познавање једног страног језика. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс (оригинал или оверена фотокопија): доказ 
о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности, доказ о општој здравственој способности. Пријаве 
на конкурс, са радном биографијом и документацијом о испуња-
вању услова, кандидат подноси лично или препоручено поштом, са 
назнаком: „За конкурс за именовање директора Туристичке орга-
низације Града Крушевца“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

лЕсКовац

изменА делА ОглАсА 
грАдскА уПрАвА зА урбАнизАм и 
стАмбенО - кОмунАлне ПОслОве

16000 Лесковац, Пана Ђукића 9/11

Оглас објављен 09.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, мења се у наслову, уместо: Градска управа за урба-
низам и стамбено - комуналне послове, треба да стоји: 
Градска управа за пружање услуга грађанима - Градски 
услужни центар.

лоЗнИца

исПрАвкА делА ОглАсА 
јП дирекцијА зА уПрАвљАЊе 

и рАзвОј бАЊе кОвиљАЧе
15316 Бања Ковиљача

Оглас објављен 09.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: руководилац РЈ Парк, хигијена, 
гробља, цвећара и пијаца, исправља се у делу услова рад-
ног места и треба да стоји: висока стручна спрема, дипл. 
инж. шумарства за пејзажну архитектуру, једна година 
искуства у струци. У осталом делу оглас је непромењен.

ОПШтинА мАли звОрник 
ОПШтинскА уПрАвА

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38
тел. 015/471-300

Начелник Општинске управе  
Општине Мали Зворник

на одређено време, на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Посебни услови прописани су чланом 54 Закона о локал-
ној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), завршен правни 
факултет, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање 5 година радног искуства у струци. Општи усло-
ви прописани су чланом 6 Закона о радним односима у државним 
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 
39/02); да је кандидат држављанин РС, да има општу здравствену 

способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву се подноси: кратка биогра-
фија, диплома завршеног правног факултета, уверење о положе-
ном стручном испиту за рад у органима државне управе, потврду 
о радном искуству, уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци), уверење о општој здравственој способности (не старије 
од 6 месеци). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу 
или у овереном препису. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва подносе се препоручено поштом, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За оглас за постављење начелника Општинске управе 
Општине Мали Зворник“ или лично предајом на шалтеру писарни-
це Општине Мали Зворник, са истом назнаком. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

новИ паЗар

скуПШтинА ОПШтине тутин
36320 Тутин, Богољуба Чукића 7

тел. 020/811-035

Послови јавних набавки

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), канди-
дат мора да испуњава и посебне услове: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке студије, академске студије или специјалистичке струковне 
студије), основне студије у трајању од најмање 4 године правног 
смера, две године радног искуства и положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, доказ о стручној обучености на посло-
вима јавних набавки у трајању од две године радног искуства на 
наведеним пословима.

Послови књиговодства месних заједница и 
буџетских фондова

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке студије, ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), основне 
студије у трајању од најмање 4 године - економског смера, једна 
година радног искуства и положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе.

Послови техничког регулисања и посебног 
режима саобраћаја

УСЛОВИ: Посебни услови: основне струковне студије или виша 
стручна спрема - саобраћајног смера, једна година радног иску-
ства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Одлука о избору пријављених кандидата извр-
шиће се у року од 15 дана од дана истека рока за пријављивање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављају се 
начелнику Општинске управе Тутин. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Tржиштe рада

АнАлитички  
приступ  
зАпошљАвАњу

администрација и управа
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новИ са д

скуПШтинА ОПШтине србОбрАн 
кОмисијА зА кАдрОвскА и 

АдминистрАтивнА 
ПитАЊА и рАдне ОднОсе

21480 Србобран, Трг слободе 2

Директор Центра за физичку културу, 
рекреацију и туризам

на период од 4 године

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема - туризмолошког, еко-
номског, правног или смера физичке културе; најмање једна 
година радног искуства; радне и организационе способности за 
руковођење. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој високој или вишој стручној спреми, потврду о година-
ма радног искуства, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о некажњавању. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са докумен-
тацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
директора Центра за физичку културу“. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављивања.

ПОниШтеЊе ОглАсА 
центАр зА сОцијАлни рАд

21400 Бачка Паланка

Поништава се у целости оглас објављен у публикацији 
„Послови“ бр. 533, дана 04.09.2013. године, на 18 страни, 
услед административно - техничке грешке.

центАр зА сОцијАлни рАд 
ОПШтине бАЧкА ПАлАнкА

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 23

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС, високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив у области правних, економских, 
педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно струч-
ни назив: дипломирани социјални радник, најмање 5 година рад-
ног искуства у струци, поседовање организаторских способности, 
да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривич-
ни поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у 
државним органима. Потребна документа: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење, односно диплома о 
стеченом образовању, уверење о радном искуству у струци која 
одговара звању потребном за обављање послова директора Цен-
тра за социјални рад и оверену фотокопију радне књижице, уве-
рење да није осуђиван, уверење да се против њега не води кри-
вични поступак, односно да није стављен захтев за спровођење 
истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута оптуж-
ница или оптужени предлог за кривична дела за које се гоњење 
преузима по службеној дужности. Уз доказе о испуњености услова 
конкурса, кандидат је дужан да поднесе програм рада за мандат-
ни период за који се врши избор. Рок за подношење пријаве је 14 
дана од дана објављивања. Неблаговремене, непотпуне и нејасне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са радном биогра-
фијом доставити у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс 
за именовање директора“, на горенаведену адресу или доставити 
лично, у времену од 07,00 до 14,00 часова.

панчЕво

грАд ПАнЧевО грАдскА уПрАвА 
слуЖбА зА зАједниЧке ПОслОве

26000 Панчево

Радно место за спровођење поступака јавних 
набавки

УСЛОВИ: Посебни услови: правни факултет - VII/1 степен, 1 година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у државним орга-
нима, сертификат за службеника за јавне набавке и познавање 
рада на рачунару. Општи услови: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену 
способност, 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 Градској управи. Пријаве на 
оглас за заснивање радног односа на неодређено време са дока-
зима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из 
огласа, осим доказа о општој здравственој способности, подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас за заснивање радног односа на одређено време 
са доказима о испуњавању услова у погледу општих и посебних 
услова из огласа, осим доказа о општој здравственој способности и 
положеном стручном испиту за рад у државним органима, подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа могу се пре-
дати лично у Градском услужном центру или поштом, на адресу: 
Градска управа Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

Комунални инспектор
на одређено време

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање другог степена, 
односно завршене мастер академске студије или високо образо-
вање стечено у складу са прописима који су важили до дана сту-
пања на снагу закона којим се уређује високо образовање и које 
је законом изједначено са академским називом мастер, лице које 
има вишу стручну спрему, положен стручни испит за рад у орга-
нима управе, три године радног искуства и поседовање дозволе 
„Б“ категорије. Општи услови: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену спо-
собност, 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 Градској управи. Пријаве на 
оглас за заснивање радног односа на неодређено време са дока-
зима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из 
огласа, осим доказа о општој здравственој способности, подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас за заснивање радног односа на одређено време 
са доказима о испуњавању услова у погледу општих и посебних 
услова из огласа, осим доказа о општој здравственој способности и 
положеном стручном испиту за рад у државним органима, подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа могу се пре-
дати лично у Градском услужном центру или поштом, на адресу: 
Градска управа Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

Радно место за израду пројекта
на одређено време

УСЛОВИ: Посебни услови: економски факултет, факултет за 
менаџмент, филозофски факултет, филолошки факултет, факул-
тет политичких наука или факултет организационих наука - VII/1 
степен, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад 
у  државним органима, завршене обуке за припрему и реализацију 
пројеката, познавање рада на рчунару и знање енглеског језика. 
Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да поседује општу здравствену способност, 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 послова у Градској управи. Пријаве на оглас за засни-
вање радног односа на неодређено време са доказима о испуња-
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вању услова у погледу општих и посебних услова из огласа, осим 
доказа о општој здравственој способности, подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на 
оглас за заснивање радног односа на одређено време са доказима 
о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огла-
са, осим доказа о општој здравственој способности и положеном 
стручном испиту за рад у државним органима, подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова из огласа могу се предати лично у 
Градском услужном центру или поштом, на адресу: Градска управа 
Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

Радно место за административно -  
техничке послове

у Секретаријату за инспекцијске послове, на 
одређено време

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 
месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у држав-
ним органима. Општи услови: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену спо-
собност, 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 Градској управи. Пријаве на 
оглас за заснивање радног односа на неодређено време са дока-
зима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из 
огласа, осим доказа о општој здравственој способности, подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас за заснивање радног односа на одређено време 
са доказима о испуњавању услова у погледу општих и посебних 
услова из огласа, осим доказа о општој здравственој способности и 
положеном стручном испиту за рад у државним органима, подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа могу се пре-
дати лично у Градском услужном центру или поштом, на адресу: 
Градска управа Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

пИроТ

ОПШтинА димитрОвгрАд 
ОПШтинскА уПрАвА димитрОвгрАд

18320 Димитровград, Балканска 2

Послови пореске евиденције и контроле - 
порески извршитељ

на одређено време од 6 месеци, због повећања  
обима посла

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, струковни економиста из 
области финансија и рачуноводства, 1 година радног стажа, позна-
вање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе. Остали услови: да је кандидат држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест 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 
управе Општине Димитровград, Балканска 2, 18320 Димитровград, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

Грађевински инспектор и  
послови саобраћаја

на одређено време од 6 месеци, због повећања 
обима посла

УСЛОВИ: VI/1 или VI/2 степен стручне спреме, виша техничка 
грађевинска школа или струковни инжењер друмског саобраћаја, 
3 године радног стажа и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе. Остали услови: да је кандидат држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест 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 
управе Општине Димитровград, Балканска 2, 18320 Димитровград, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

поЖ арЕвац

грАдскА уПрАвА грАдА ПОЖАревцА
12000 Пожаревац, Дринска 2

тел. 012/539-651

Приправник
ради оспособљавања за самосталан рад у струци, на 
одређено време од 12 месеци, односно до полагања 

државног стручног испита за рад у органима 
државне управе, са високом стручном спремом - 

дипл. инж. саобраћаја, у Одељењу за имовинско - 
правне послове, комуналне послове и саобраћај

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер сао-
браћаја, без радног искуства. Кандидати подносе: пријаву на 
оглас; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; лекарско уверење; доказ о прописаној стручној спреми; 
доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у државним органима. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Избор кандидата 
извршиће се у року од 15 дана од дана истека рока за оглаша-
вање. Пријаву са документацијом кандидати подносе на адресу: 
Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе 
Града Пожаревца, Дринска 2. Ближа обавештења у вези са огла-
сом могу се добити у Градској управи Града Пожаревца и на број 
телефона: 012/539-651.

ОПШтинскА уПрАвА гОлубАц
12223 Голубац, Цара Лазара 15

Послови пореског контролора
на одређено време до 6 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/02, 49/05 и 23/13), кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: виша школска спрема - 
друштвеног смера, односно висока школа првог степена (основне 
академске и основне струковне студије) друштвеног смера, 1 
година радног искуства, положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
општих и посебних услова, у оригиналу и у овереној фотокопији 
- диплома о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о 
положеном државном испиту, доказ о радном искуству у струци, 
уверење о здравственој способности - доставља изабрани канди-
дат, подносе се начелнику Општинске управе. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања, на адресу: Општинска управа Голу-
бац, Цара Лазара 15, 12223 Голубац. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

Послови остваривања права из области 
друштвене бриге о деци

на одређено време до 6 месеци, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Зкаона о рад-
ним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/02, 49/05 и 23/13), кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: високо образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од најмање четри године 
- дипломирани правник или дипломирани економиста, односно 

администрација и управа
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високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије) из области права или економије, 1 година рад-
ног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и 
посебних услова, у оригиналу и у овереној фотокопији - диплома 
о стаченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат 
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, уверење о положе-
ном државном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење 
о здравственој способности - доставља изабрани кандидат, под-
носе се начелнику Општинске управе. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања, на адресу: Општинска управа Голубац, Цара 
Лазара 15, 12223 Голубац. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

прИјЕпољЕ

ОПШтинА сјеницА ОПШтинскА уПрАвА
36310 Сјеница

тел. 020/741-071

Возач путничког возила
на одређено време до једне године, због повећаног 

обима посла, при Одељењу за општу управу, 
друштвене делатности, скупштинске и заједничке 

послове у Општинској управи Општине Сјеница

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је 
држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Поред 
општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да 
има завршену средњу школску спрему, положен испит за возача 
моторног возила „Б“ категорије и једну годину радног искуства.

сомбор

ОПШтинскА уПрАвА кулА
25230 Кула, Лењинова 11

тел. 025/751-158

Послови матичара за матично  
подручје Крушчић

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 34/01 и 39/02), кандидат мора да испуњава и посеб-
не услове за обављање послова: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у образовно - научном пољу друштвено - хуманистичких 
наука, односно на основном студијама у трајању од најмање чети-
ри године - друштвеног смера, положен посебан стручни испит за 
матичара, овлашћење за обављање послова матичара, 1 година 
радног искуства у струци. Докази који се прилажу уз пријаву на 
оглас: кратка биографија кандидата, оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу, оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ о положеном 
посебном стручном испиту за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара и доказ о радном искуству у струци. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас са 

доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима 
доставити на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 25230 
Кула. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

срЕмсК а мИТровИца

ОПШтинскА уПрАвА ОПШтине инЂијА
22320 Инђија, Цара Душана 1

тел. 022/561-322

Послови трезора у Одељењу за  
привреду и финансије

у трајању од 12 месеци, у складу са Јавним позивом 
и Одлуком председника Општине Инђија о додели 
субвенција послодавцима са територије Општине 
Инђија за програм доделе субвенција за пријем 

приправника у 2013. години

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена из области економских наука (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно дипл. економиста са стеченим образо-
вањем на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, познавање рада на рачунару.

Порески инспектор теренске контроле у 
Одељењу за утврђивање и наплату јавних 

прихода
у трајању од 12 месеци, у складу са Јавним позивом 
и Одлуком председника Општине Инђија о додели 
субвенција послодавцима са територије Општине 
Инђија за програм доделе субвенција за пријем 

приправника у 2013. години

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена из области економских или правних наука (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно дипл. економиста или 
дипл. правник са стеченим образовањем на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, познавање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, да има про-
писану стручну спрему, да има општу здравствену способност, да 
нема радног искуства у струци, да није обавио приправнички стаж 
и да је незапослено лице до 30 година старости пријављено код 
Националне службе за запошљавање - Филијала Сремска Митро-
вица у Испостави Инђија. Уз пријаву на оглас доставити следеће 
доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у овереној копији: 
биографију, диплому о стеченој стручној спреми (оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу); уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу (уверење 
издато од МУП-а - надлежна полицијска управа - не старије од 6 
месеци), лекарско уверење доставља изабрани кандидат, копију 
личне карте, оверену копију радне књижице, доказ да се кандидат 
налази на евиденцији незапослених Националне службе за запо-
шљавање у Испостави Инђија. Пријаве са потребним доказима о 
испуњавању наведених услова достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом, на адресу: 
Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија, 
са назнаком: „Пријава на оглас за приправника на радно место 
_______“ или лично на шалтеру бр. 1 пријемне канцеларије, са 
назнаком за које радно место. Непотпуне, неразумљиве и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

администрација и управа
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грАд сремскА митрОвицА 
грАдскА уПрАвА зА ОбрАзОвАЊе

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови из области финансија
за рад у Градској управи за образовање Града 

Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на студијама првог степена у 
трајању од најмање четири године - основне академске студије, 
област друштвених наука, 1 година радног искуства у струци и 
положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о 
испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или у овере-
ној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење Поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о 
радном искуству у струци, уверење о здравственој способности - 
доставља изабрани кандидат, подносе се начелнику Градске упра-
ве. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати.

грАд сремскА митрОвицА 
грАдскА уПрАвА зА урбАнизАм, 

кОмунАлне и инсПекцијске ПОслОве
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Административни послови
на одређено време, због повећаног обима посла до 
12 месеци, за рад у Градској управи за урбанизам, 
комуналне и инспекцијске послове Града Сремска 

Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње 
образовање стечено у четворогодишњем трајању; 6 месеци рад-
ног искуства и положен државни стручни испит. Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу 
или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, уверење о положеном државном стручном 
испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о здравственој 
способности - доставља изабрани кандидат, подносе се начелнику 
Градске управе. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ОПШтинскО веЋе ОПШтине Шид
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-002

Начелник Општинске управе Општине Шид
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет у трајању од 4 године, однос-
но на студијама другог степена правног смера (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, најмање 5 година радног искуства у 
струци. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
опште услове: да је пунолетан, држављанство Републике Србије, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву канди-
дат треба да достави следеће доказе о испуњавању услова огла-
са: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, уверење надлежног суда да није осуђиван за 
наведено кривично дело, лекарско уверење о здравственој спо-
собности, личну и радну биографију. Разматраће се искључиво 
пријаве достављене са комплетном документацијом. Пријаве на 
оглас достављају се у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава 
на оглас за начелника Општинске управе Општине Шид“. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Надлежни орган ће у року 
од 25 дана од дана објављивања огласа донети акт о постављењу 
начелника Општинске управе Општине Шид. Пријаве на оглас 
доставити на адресу Општинског већа Општине Шид.

центАр зА сОцијАлни рАд ОПШтине румА
22400 Рума, Железничка 28

тел. 022/474-281
е-mail: csrruma@open.telekom.rs

Aдминистративни радник -  
финансијски послови

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, екомомиста финансија и рачу-
новодства, 1 година радног искуства у струци, положен стручни 
испит, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них, уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која му 
онемогућавају рад у државном органу, краћа биографија. Оглас је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима доста-
вити на адресу Центра за социјални рад. Избор кандидата и оба-
вештење извршиће се у року од 3 дана од дана закључења огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОПШтинА стАрА ПАзОвА ОПШтинскА 
уПрАвА

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Административни послови у Канцеларији за 
брзе одговоре

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне студије) у области 
економских наука или менаџмента и бизниса, односно на студија-
ма у трајању до 3 године, 1 година радног искуства и положен 
стручни испит за рад у органима државне управе.

Општи послови

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању - 
правног, економског смера или гимназија, 1 година радног иску-
ства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша пРаВа адРеса:

администрација и управа
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прописану стручну спрему и радно искуство, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, да није осуђиван за кри-
вично 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: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому, уве-
рење о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, 
уверење суда да кандидат није под истрагом, односно да није 
осуђиван за поменута кривична дела и лекарско уверење - прило-
жиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документацијом 
о испуњавању сваког од наведених услова (осим услова под тач. 
7 који ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос), 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, Општинској 
управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, број телефона: 
022/310-170, локал 147. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ПОниШтеЊе ОглАсА 
грАд сремскА митрОвицА 

грАдскА уПрАвА зА ОбрАзОвАЊе
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Оглас објављен 02.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: послови из области финансија, на 
одређено време до повратка привремено одсутног запос-
леног (04.02.2015. године), за рад у Градској управи за 
образовање Града Сремска Митровица, поништава се у 
целини.

грАд сремскА митрОвицА 
грАдскА уПрАвА зА буЏет и финАнсије

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови утврђивања пореза на имовину 
правних лица, пореза на имовину на 

земљиште и самодоприноса на катастарски 
приход

за рад у Градској управи за буџет и финансије Града 
Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове: високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године у образовно-научном пољу друштвено-ху-
манистичких наука, 1 година радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуња-
вању општих и посебних услова у оригиналу или у овереној фото-
копији (диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о 
положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у 
струци, уверење о здравственој способности - доставља изабра-
ни кандидат), подносе се начелнику Градске управе за буџет и 
финансије. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

грАд сремскА митрОвицА 
грАдскА уПрАвА зА буЏет и финАнсије

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Финансијски послови директних корисника 
буџета

за рад у Градској управи за буџет и финансије Града 
Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове: високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године у образовно-научном пољу друштвено-ху-
манистичких наука - економске науке, 1 година радног искуства 
у струци и положен државни стручни испит. Пријаве на оглас, са 
доказима о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу 
или у овереној фотокопији (диплому о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, уверење о положеном државном стручном испи-
ту, доказ о радном искуству у струци, уверење о здравственој спо-
собности - доставља изабрани кандидат), подносе се начелнику 
Градске управе за буџет и финансије. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

УЖИцЕ

злАтАн ПревОз
31000 Ужице, Међај 2

тел. 031/510-060

Дипломирани правник
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, са радним 
искуством на правним пословима најмање 5 година.

Дипломирани економиста
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, са рад-
ним искуством на пословима књиговође најмање 5 година.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане одред-
бама Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09). 
Пријаве се подносе лично, на горенаведену адресу, у року од 15 
дана од дана објављивања.

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикАсАн 
одговор  
нА зАхтеве  
клијенАтА

администрација и управа
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ваљЕво

ОПШтинскА уПрАвА ОПШтине уб
14210 Уб, 3. октобра 4

тел. 014/411-622, лок. 237

Радник за обављање имовинско -  
правних послова

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, Правилни-
ком о систематизацији радних места у Општинској управи Општине 
Уб, прописани су и следећи посебни услови: висока стручна спре-
ма - VII/1 степен или специјалистичке академске или струковне 
студије (240 ЕСПБ), правни факултет, са најмање 12 месеци рад-
ног искуства и положен стручни испит за рад у државним органи-
ма. Наведену документацију слати на горенаведену адресу.

Радник за обављање послова трезора - 
интерне контроле

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, Правилни-
ком о систематизацији радних места у Општинској управи Општине 
Уб, прописани су и следећи посебни услови: висока стручна спре-
ма - VII/1 степен или специјалистичке академске или струковне 
студије (240 ЕСПБ), економски факултет, са најмање 3 године рад-
ног искуства и положен стручни испит за рад у државним органи-
ма. Наведену документацију слати на горенаведену адресу.

врањЕ

ОПШтинА бујАнОвАц ОПШтинскА уПрАвА
17520 Бујановац, К. Петровића 115

тел. 017/651-103

Послови буџетског рачуноводства и 
извештавања

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани економиста - VII 
степен стручне спреме, економски факултет, најмање 1 година 
радног искуства и положен стручни испит. Поред горенаведених 
посебних услова, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да 
је држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да има 
општу здравствену способност, прописану стручну спрему и 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. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе на адресу: Општина Бујановац, Општинска 
управа, 17520 Бујановац, К. Петровића 115 или непосредно пре-
дају у писарници Општинске управе Бујановац на истој адреси. 
Контакт телефон за добијање додатних информација у Општин-
ској управи: 017/651-103. Некомплетне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

 Трговина и услуге

дОО „Артур сОлАр“
24000 Суботица, Мајшански пут 134/6

тел. 064/3476-106
е-mail: solar.marketing.rs@gmail.com

Радник за дељење летака и комуникацију са 
тржиштем

за рад у Нишу, на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, основна информатичка обука 
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), пробни рад 1 месец. Рок 
за пријаву је 15 дана.

„сПектАр“ ексПОрт имПОрт и мАркетинг
ДОО СОМБОР

25000 Сомбор, Париска 1
тел. 025/416-306

Новинар - репортер
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, матурант гимназије језичког или друштвеног 
смера; VI/1, VI/2, VII/1 степен, мађарски језик - почетни ниво; рад 
на рачунару; пробни рад 1 месец. Рок за пријаву је до попуне рад-
них места.

Комерцијалиста у одељењу за маркетинг
на одређено врме

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, матурант гимназије језичког или друштвеног 
смера; IV степен, економски техничар; VI/1, VI/2, VII/2 степен, 
возачка дозвола „Б“ категорије; енглески језик - почетни ниво; 
пробни рад 1 месец. Рок за пријаву је до попуне радних места.

сАмОстАлнА рАдЊА зА ОбрАду 
дрветА и ПревОз „ОрлијАк“

34000 Крагујевац, Октобарских жртава 168/а
тел. 065/3943-333

Помоћни радник - столар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, 
рад у сменама. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
број телефона: 065/3943-333, ради добијања више информација и 
договора, најкасније до 31.10.2013. године.

„еXCELLENT CARGO“ DОО NOVI SAD
21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313

тел. 021/400-116
e-mail: еxccаrgo@sbb.rs

Возач - механичар

УСЛОВИ: III степен - возач теретњака, IV степен - возач моторног 
возила, да кандидат има возачку дозволу „Е“ категорије, искуство 
у међународном транспорту, искуство минимум 12 месеци.

национална служба за запошљавање

обука за активно тражење посла

инфОрмисАнОст 
сигурнОст 

сАмОПОуздАЊе

администрација и управа / трговина и услуге



Бесплатна публикација о запошљавању 19  16.10.2013.  |  Број 539  |   

UNIQА - неЖивОтнО ОсигурАЊе
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 134

тел: 022/510-944, 064/8919-261
е-mail: biljana.dinic@uniqа.rs

Сарадник продаје осигурања
на одређено време до 6 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, без обзира на профил, 
пожељна возачка дозвола „Б“ категорије, МS Office, енглески језик 
- почетни ниво, стручни испит или лиценца. Предност имају кан-
дидати који имају искуства у директном раду на терену са клијен-
тима. Посебна знања и вештине: позитиван став према послу, 
вештина продаје у директном контакту са клијентима, комуника-
тивност, познавање тржишта. Конкурс је отворен до 31.12.2013. 
године.

„SVS COMMERCE“ DОО 
ОгрАнАк АутО-ШкОлА „Пинк“

24000 Суботица, Матије Корвина 15
тел. 063/167-55-90

e-mail: аutoskolapink@gmail.com

Предавач теоријске обуке

УСЛОВИ: дипл. инж. саобраћаја - VII/1 степен, смер друмски сао-
браћај или инжењер саобраћаја - VI/1 степен, смер друмски сао-
браћај, радно искуство је небитно, возачка дозвола „Б“ категорије 
(минимум 3 године). Конкурс је отворен до 20.10.2013. године. 
Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе 
мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона, особи за 
контакт: Радету Милошевићу.

сзр ПекАрА „лиПА“
24000 Суботица, 382. нова 1

тел. 024/546-712

Бурегџија

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, са рад-
ним искуством на припреми бурека, пита и пецива, рад у сменама, 
ноћни рад. Јавити се на горенаведени број телефона Слободану 
Божиноском, најкасније до 25.10.2013. године.

„WIENER STADTISCHE ОSIGURANJE“ ADO
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1

Саветник у осигурању
на одређено време

7 извршилаца

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме. Од потребног броја 
тражених кандидата биће ангажоване три особе са инвалидите-
том. Пожељно је да кандидати поседују: комуникативност, спрем-
ност за тимски рад, познавање рада на рачунару (Office), пожељно 
је искуство у продаји осигурања. Изабрани кандидати биће анга-
жовани на подручју: Чачка, Ивањице, Горњег Милановца, Луча-
на и Гуче. Заинтересовани кандидати биографије достављају нa 
e-mail: t.djunisijevic@wiener.cо.rs. Конкурс је отворен до 31.12.2013. 
године.

издАвАЧкА куЋА „ПрОметеј“ дОО
21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11

тел. 063/575-393
e-mail: predrag.k@prometej.cо.rs

Аквизитер
на одређено време (продаја књига на терену), 

 за рад у Смедереву
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пробни рад до 3 месеца, поседо-
вање возачке дозволе „Б“ категорије, теренски рад. Лице за контакт: 
Предраг Ковачевић. Конкурс је отворен до попуне радних места.

 Грађевинарство и индустрија

ливАЧкО - ПрОизвОднА рАдЊА „мП“
18245 Велики Вртоп
тел. 018/4100-327

Радник у ливачкој радњи
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металостругар.

Радник у ливачкој радњи
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металоглодач.

Радник у ливачкој радњи
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 30 дана. Контакт телефони: 018/4100-
327 и 069/1088-046 (од 08,00 до 16,00 часова).

„кОПАОник“ Ад беОгрАд, Пц крАљевО
36000 Краљево, Стари аеродром бб

тел. 036/382-501
е-mail: smiljkovic@tron-inter.net

Менаџер продаје за грађу и  
плочасте материјале

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани шумарски 
инжењер, смер прерада дрвета, радно искуство од минимум 3 
године на продаји сличне робе или приправник, положен возач-
ки испит „Б“ категорије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Лице за контакт: Славица Миљковић.

грАЂевинскО ПредузеЋе „ПлАнум“ Ад
11080 Земун, 22. октобра 15

тел. 011/2108-618
e-mail: kadrovska@planum.rs

ВКВ и КВ минер
на одређено време 12 месеци, место рада: Брђани

6 извршилаца

Опис посла: рад на пословима бушења, минирања и осталим 
минерским радовима код изградње тунела.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 12 месеци радног 
искуства, обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радних 
места. Лице за контакт: Снежана Филиповић.

Национална служба 
за запошљавање

трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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„IC CERTIFICATION CENTER“ DOO
21000 Нови Сад, Школска 3

e-mail: zoran.mijakovac.icc@institut.co.rs

Инжењер за безбедност и здравље на раду
3 извршиоца - Нови Сад, Ниш и Шабац

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за 
обављање послова безбедности и здравља на раду, возачка доз-
вола „Б“ категорије, познавање рада на рачунару, радно искуство 
на пословима безбедности и здравља на раду минимум 3 године, 
пробни рад 3 месеца. Конкурс је отворен до попуне радних места. 
Потребно је да заинтересовани кандидати на горенаведени мејл 
пошаљу радне биографије. Лице за контакт: Зоран Мијаковац.

PD „GRADCOOP“ DОО
Умка, Карађорђева 8

тел. 011/8025-020
е-mail: gradcoop.1@gmail.com

Одговорни извођач радова на пословима 
нискоградње

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински факултет; са 
искуством од најмање 3 година, лиценца 410 (одговорни извођач 
радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радо-
ва на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње) или 
415 (одговорни извођач радова саобраћајница), познавање рада 
на рачунару (Word, Еxcel, АutoCAD), возачка дозвола „Б“ катего-
рије, знање енглеског језика (средњи или виши ниво). Докумен-
тација коју је потребно доставити уз пријаву на оглас: CV, доказ о 
стручној спреми (копија дипломе и лиценце).

ПредузеЋе зА геОтеХнику и 
инЖеЊеринг 

„геОсОндАЖА“ дОО
Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш

тел. 064/1850-941
e-mail: geosondaza@gmail.com

Дипломирани инжењер геологије

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер геотехника, 
положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно 
је да кандидат има лиценцу 491), 2 године искуства на пословима 
израде геотехничких елабората. Место рада: Ниш и подручје Репу-
блике Србије, пуно радно време, теренски рад. Конкурс је отво-
рен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да 
пошаљу радне биографије на наведену мејл адресу или да се јаве 
лицу за контакт: Александру Ишљамовићу, на горенаведени број 
телефона.

„кОПАОник“ Ад
11000 Београд, Дубровачка 35

тел. 011/3281-453

Менаџер продаје грађевинског материјала - 
приправник

на одређено време од 6 месеци, за рад у Ужицу

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани машински 
инжењер, рад на рачунару - МS Office, енглески језик - средњи 
ниво. Пријаве слати на e-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com.

дОО „метАл - нОвА“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

е-mail: maksimbg@maksim.si

Заваривач
30 извршилаца

УСЛОВИ: МАГ и МИГ поступак заваривања, без обзира на степен 
стручне спреме и врсте занимања, предвиђена претходна провера 
радних способности. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу или 
на е-mail: maksimbg@maksim.si. Оглас је отворен најмање 8 дана, 
односно до попуне радних места.

„еХTING“ DOO
11000 Београд, Веле Нигринове 16

тел. 011/2836-825
е-mail: оffice@ехting.cо.rs

Хидрограђевински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, бродарска, архитектонска или 
грађевинско - техничка школа, знање рада на рачунару, знање 
АutoCAD програма, познавање енглеског језика. Конкурс је отво-
рен 15 дана. Пријаве слати поштом на наведену адресу или на 
наведени мејл.

„бел ПлАст“ дОО
31311 Бела Земља
тел. 031/571-646

е-mail: belplast@ptt.rs

Дипломирани машински инжењер

Дипломирани електро инжењер

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Радник на флексо штампи
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Радник у производњи
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Биографије слати на е-mail: belplast@ptt.rs.

„HCW INŽENJERING“ DОО
11070 Нови Београд, Веспучијева 34

Машински инжењер за руковођење и 
извођење радова на грејању, климатизацији и 

инсталацији

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, машинске струке, 
смер инсталација грејања - термотехника, познавање рада на 
рачунару (Wоrd, Еxcel, АutoCAD), возачка дозвола „Б“ кaтегорије, 
пожељно поседовање лиценце 430, радно искуство 12 месеци 
на изради машинских инсталација. Пријаве слати на е-mail: hcw.
inzenjering@gmail.com.

Грађевинарство и индустрија
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SWАROVSKI SUBOTICA DОО BEOGRAD
11070 Београд, NBGP Properties апартмани и пословни простори

Владимира Поповића 6
тел. 011/308-73-31

Оглашава радна места, за рад у Погону 
Суботица, на одређено време од 3 месеца:

Оператер/ка у производњи
20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на профил, 
пожељно радно искуство, али није услов, пробни рад 3 месеца, 
рад у сменама. Заинтересовани кандидати који испуњавају услове 
могу конкурисати преко сајта: www.gigroup.rs/swаrovski/. У услу-
чају проблема приликом попуњавања онлајн пријаве потребно је 
контактирати техничку подршку на број телефона: 011/308-73-31. 
Обука за изабране кандидате за наведену позицију одржаваће се у 
иностранству. Оглас је отворен до 18.10.2013. године.

дОО „метАл - нОвА“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
е-mail: оffice@metalcuprija.cо.rs

Руководилац производње

УСЛОВИ: VII/VI степен стручне спреме, машинске струке и нај-
мање 3 године радног искуства на пословима руковођења у про-
изводњи са активним знањем енглеског или немачког језика, са 
положеним возачким испитом „Б“ категорије, са знањем рада на 
рачунару (Оffice, Интернет, 2D и 3D конструирање, предност имају 
кандидати са знањем ProЕ или Solid Wоrks), сперемност за тимски 
рад. Радни однос се заснива на неодређено време, са пробним 
радом. Делокруг рада: организује рад у производњи, руководи 
процесом производње, старање о извршењу плана производње по 
квантитету, квалитету и року, надзор над процесом производње. 
Оглас је отворен 8 дана и дуже, до попуне радног места. Пријаве и 
CV слати на горенаведену адресу.

 Mедицина

дОм здрАвљА „др симО милОШевиЋ“
11000 Београд, Пожешка 82

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, факултет завршен у 
апсолвентском року, просечна оцена најмање 08,50, положен 
стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару (основни 
пакет МS Оffice и Windows окружење), одлично знање енглеског 
језика и положен возачки испит за „Б“ категорију.

Лабораторијски техничар
на одређено време ради замене одсутних радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лаборато-
ријски техничар, положен стручни испит, лиценца и познавање 
рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење).

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Као дока-
зе о испуњавању услова приложити фотокопије одговарајуће 
документације. Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве се предају поштом или на архиви Дома здравља, III спрат, 
соба бр. 15, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

сПецијАлнА бОлницА зА ПсиХијАтријске 
бОлести „др слАвОљуб бАкАлОвиЋ“

26300 Вршац, Подвршанска 13
тел. 013/833-253, 833-225

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општег или пси-
хијатријског смера и положен стручни испит. Кандидат је обаве-
зан да уз пријаву са биографијом достави: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општег или 
психијатријског смера; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту и лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Оглас ће се објавити на интернет страници Минис-
тарства здравља. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

сПецијАлнА бОлницА „ПеткОвиЋ“
11000 Београд, Косте Главинића 5д

тел. 011/3670-220
е-mail: klinikapetkovic@gmail.com

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, лекар 
опште медицине, положен стручни испит, знање рада на рачуна-
ру. Конкурс је отворен до 25.10.2013. године. Кандидати подносе 
пријаве мејлом или на горенаведени број телефона. Радне биогра-
фије доставити мејлом.

зу АПОтекА „уриел 4“
Кикинда, Краља Петра I 67

тел. 063/7797-497

Апотекар
2 извршиоца

Опис посла: издавање и справљање лекова по рецептури.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут, познавање рада 
на рачунару и енглеског језика (почетни ниво). Остали услови у 
договору са послодавцем. Конкурс је отворен до попуне радних 
места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени 
број телефона, лицу за контакт: Снежани Вуковић.

ОПтикА „фОкус-ленс“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен или дипломи-
рани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен стручне спреме; радно 
искуство није битно; обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попу-
не радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе-
наведене бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана Живковић.

зу АПОтекА „Шеки - тилијА“
Петровац на Млави, Српских владара 304

тел. 063/7428-693

Фармацеут

УСЛОВИ: фармацеутски техничар - IV степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство, обезбеђен стан. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Драгиша Мило-
шевић.

Грађевинарство и индустрија / медицина
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стОмАтОлОШкА ОрдинАцијА „кАрАЏиЋ“
Петровац на Млави, Рударска 1

тел. 012/331-462

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: стоматолошка сестра - IV степен стручне спреме, 6 месе-
ци радног искуства, лице млађе од 30 година, замена лица по чла-
ну 45. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на на горенаведени број телефона. Лице 
за контакт: Радивоје Караџић.

сПецијАлистиЧкА ОрдинАцијА 
из гинекОлОгије и АкуШерствА 

„ХОлимед“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14

e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
место рада: Земун - Батајница

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце, познавање рада на рачунару, познавање 
енглеског језика, радно искуство на наведеним пословима мини-
мум 2 године. Конкурс је отворен до попуне радног места. Лице за 
контакт: Илија Вуковљак.

сПецијАлнА бОлницА „свети сАвА“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Медицински техничар - сестра

Медицински техничар - сестра
на одређено време до повратка одсутног радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: ВШС/ССС - медицинска школа, општи смер, положен 
стручни испит за звање: медицински техничар, шест месеци рад-
ног искуства у струци. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас 
приложи следећу документацију, у фотокопији: фотокопију дипло-
ме о завршеној вишој/средњој медицинској школи - општи смер; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање: 
медицински техничар и кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Пријаве се подносе поштом, на наведену адре-
су болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање.

герОнтОлОШки центАр
21400 Бачка Паланка, Банатска 4

тел. 021/6041-976, 754-966

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директора именује оснивач - Аутономна Покраји-
на Војводина, на основу конкурса, по прибављеном мишљену 
Управног одбора установе. Право учешћа на конкурсу има кан-
дидат који испуњава следеће услове: да је држављанин РС; да 
је стекао високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив у области правних, психолошких, педагош-
ких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских или медицинских наука; 
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. Кандидат за 
директора установе уз прописану конкурсну документацију подно-
си и програм рада за мандатни период за који се врши избор. Рок 
за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву 
приложити: биографске податке, потврду о радном искуству са 
подацима о пословима које је обављао, уверење о држављанству 
РС (оригинал који није старији од шест месеци од дана објављи-
вања огласа), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење да није осуђиван (подаци из казнене 
евиденције који нису старији од времена објављивања огласа, а 
које издаје полицијска управа, на лични захтев кандидата сходно 
члану 102 став 5 КЗ - оригинал или оверена копија), уверење да се 
против њега не води кривични поступак, односно да није стављен 
захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи, 
да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична 
дела за које се гоњење предузима по службеној дужности, а које 
издаје надлежни суд - оригинал или оверена копија, програм рада 
за мандатни период. Доказе о испуњавању услова кандидати дос-
тављају Управном одбору у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са 
назнаком: „Пријава за конкурс“ - за Управни одбор. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуња-
вају услове конкурса неће се разматрати.

„ZU FENIX“ APOTEKA
21000 Нови Сад, Булевар oслобођења 30а

тел. 021/444-223, 063/542-727
e-mail: еurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: диплома VII степена стручне спреме, дипломирани фар-
мацеут, положен стручни испит, основно информатичко знање 
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), средњи ниво енглес-
ког језика. Пријаве слати на горенаведену мејл адресу. Додатне 
информације могу се добити на горенаведене бројеве телефона.

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, са 
или без радног искуства (за кандидате који имају радно искуство 
потребно је да су положили стручни испит), основно информатич-
ко знање (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Пријаве слати 
на горенаведени мејл. Додатне информације могу се добити на 
горенаведене бројеве телефона.

дОм здрАвљА „нОви беОгрАд“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Лекар специјалиста офталмологије
на одређено време до 3 месеца, до повратка 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, специја-
лизација из офталмологије.

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца, до повратка 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијског тех-
ничара, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се 
доказује испуњеност услова конкурса предати преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу. Одлу-
ка о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидати биће лично оба-
вештени телефонским путем.

медицина
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дОм здрАвљА „др милутин ивкОвиЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, лабораторијски 
смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме. Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце и држављанство. Рок за пријаву је 8 дана.

ОрдинАцијА зА негу стАриХ лицА 
„стил - инЖеЊеринг“ дОО

11080 Земун, Главна 3
е-mail: grandtop@open.telekom.rs

Медицинска сестра
на одређено време

УСЛОВИ: III и IV степен, медицинска школа.

Медицински техничар
на одређено време

УСЛОВИ: III и IV степен, медицинска школа, положен возачки 
испит.

ОСТАЛО: медицинска сестра и техничар за потребу кућне неге 
(персонални асистент) параплегичара. Рад на терену: Земун - 
Белољин (Општина Прокупље), уговор је на одређено време са 
могућношћу продужења уговора. Пожељно познавање обраде 
текста (Wоrd) и средњи ниво енглеског језика. Заинтересовани 
кандидати пријаве могу слати на е-mail: grandtop@open.telekom.
rs, до 15.11.2013. године.

дОм здрАвљА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

тел. 027/8362-025

Медицинска сестра општег смера
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања, тј. продужена нега детета 
услед повећаног обима посла

Опис радног места: обавља послове здравствене неге болесни-
ка и потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада 
одељења; врши припрему болесника за дијагностичке процедуре; 
води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени 
статус болесника; обавља и остале послове своје струке, по налогу 
главне медицинске сестре - техничара одељења, којој и одговара 
за свој рад.

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, 
смер општи, положен стручни испит, лиценца за рад у КМСЗТС. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву са кратком биографијом као 
доказ подносе: диплому о завршеној средњој медицинској школи, 
уверење о положеном стручном испиту, лиценцу за рад у КМСЗТС, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Дока-
зи морају бити оригинали или оверене фотокопије.

Доктор медицине
на одређено време до повратка одсутне раднице 

са породиљског боловања, услед повећаног обима 
посла

Опис радног места: ради послове у оквиру своје стручне спреме 
под надзором начелника службе.

УСЛОВИ: медицински факултет - VII степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит, лиценца за рад. Заинтересовани кандидати 

уз пријаву са кратком биографијом, као доказ подносе: дипло-
му о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценцу за рад КМСЗТС, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Докази морају бити оригинали 
или оверене фотокопије.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Мол-
ба за заснивање радног односа - Служба за здравствену заштиту 
одраслог становништва“.

дОм здрАвљА гОлубАц
12223 Голубац, Трг палих бораца бб

Доктор медицине
на одређено време на три месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, поло-
жен стручни испит. Приликом пријаве кандидати су дужни да под-
несу: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рође-
них, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и 
кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом 
неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа 
неће бити враћана кандидатима. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

дОм здрАвљА „др милутин ивкОвиЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
VII/1 степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављан-
ство.

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи смер, поло-
жен стручни испит, IV степен стручне спреме. Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце 
и држављанство.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана.

сПецијАлнА бОлницА зА 
ПсиХијАтријске бОлести „кОвин“

Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

НК радник (спремачица на одељењу)
на одређено време, најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство. 
Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биогра-
фијом и фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми. Прија-
ве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

медицина 



   |  Број 539  |  16.10.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs24 

ОПШтА бОлницА „свети лукА“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51

тел. 026/223-522, лок. 167

Виши радиолошки техничар
са положеним стручним испитом, за рад у Одсеку за 

плућне болести и ТБЦ, са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: висока здравствена школа здравствених студија, виши 
радиолошки техничар - VI степен стручне спреме, положен струч-
ни испит, решење о упису у комору медицинских сестара - техни-
чара. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном VI сте-
пену стручне спреме - виши рендген техничар; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту и оверену фотокопију 
решења о упису у комору медицинских сестара - техничара за рад 
у струци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама писарници болнице или поштом, на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

дОм здрАвљА „др никОлА ЏАмиЋ“
36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

тел. 036/611-744

Доктор медицине
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: преглед пацијената у амбуланти, у стану болесни-
ка и на другим местима; води медицинску и другу документацију 
(пише рецепте, упуте специјалистима, обраде за лекарску инва-
лидску комисију, лекарска уверења, извештаје на захтев суда и 
МУП-а, пријаве и друге болести и слично); узима анамнестичке 
податке од новопримљених пацијената; врши систематске прегле-
де, периодичне прегледе и води евиденцију о истим; врши мале 
хируршке интервенције и обраду рана у здравственој станици - 
здравственој амбуланти, организује и спроводи кућно лечење и 
кућну терапију на терену које гравитира тој ЗС - ЗА; обавља и дру-
ге послове у домену своје струке, а по налогу начелника и дирек-
тора.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

сПецијАлнА бОлницА 
зА ПсиХијАтријске бОлести „кОвин“

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, поло-
жен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у 
обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о завршеној стручној спреми - IV степен, звање: меди-
цинска сестра - техничар и уверење о положеном стручном испи-
ту. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати.

здрАвствени центАр зАјеЧАр
19000 Зајечар, Расадничка бб

Виши радиолошки техничар
на одређено време до повратка запослене раднице 

са боловања, за рад у Служби за радиологију у 
Општој болници у Зајечару

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: завр-
шена виша медицинска школа, смер виших радиолошких техни-
чара, положен стручни испит и да испуњавају здравствене услове 
за рад у зони јонизујућег зрачења. Уз пријаву приложити следећу 
документацију: диплому о завршеној вишој медицинској школи, 
смер виших радиолошких техничара; уверење о положеном струч-
ном испиту и извод из матичне књиге рођених. Пријаве се предају 
Служби за опште и правне послове Здравственог центра, у року од 
8 дана од дана објављивања.

здрАвствени центАр зАјеЧАр
19000 Зајечар, Расадничка бб

Медицинска сестра - техничар општег смера
за рад у Општој болници у Зајечару

8 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: завр-
шена средња медицинска школа општег смера и положен стручни 
испит. Уз пријаву приложити следећу документацију: диплому о 
завршеној средњој медицинској школи општег смера, уверење о 
положеном стручном испиту и извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве се предају Служби за опште и правне послове Здравстве-
ног центра, у року од 8 дана од дана објављивања.

 Пољопривреда и ветерина

ветеринАрскА стАницА смедеревО
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар
по програму „Прва шанса 2011“, на одређено време, 

за рад у Смедереву

Опис посла: рад у амбуланти, акценат на теренском раду.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, 
теренски рад, лице до 30 година старости - ангажовање по програ-
му „Прва шанса 2011“. Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
на бројеве телефона: 026/221-920 и 063/231-751.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

медицина / пољопривреда и ветерина 
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 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 здравствену способност за рад са 
децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. 
тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здрав-
ственој установи на захтев директора.

бЕогра д

ОШ „сАвА ШумАнОвиЋ“
11080 Земун, Добановачки пут 107

тел. 011/3170-491

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс се може пријавити кандидат који испуњава 
услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), одговарајуће високо образовање прописано 
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
дозвола за рад, односно положен стручни испит или испит за 
лиценцу за наставника и стручног сарадника; обука и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину 
дана од дана ступања на дужност); најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије и да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс приложи: оверену фотокопију дипломе о стече-

ном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију доз-
воле за рад, односно оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу, оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора установе; пријава која не 
буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе, уверење 
о држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци; 
уверење да није покренута истрага, нити се води кривични посту-
пак код надлежног суда; потврду о радном искуству, најмање пет 
година радног искуства у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; радну биографију, однос-
но кратак преглед кретања у служби са биографским подацима; 
оквирни план рада за време мандата, уверење да није правнос-
нажном пресудом осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- што му онемогућава рад у образовању - прибавља школа, доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима - подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса и другим прилозима 
слати на адресу школе, са назнаком: „За избор директора школе“. 
Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на 
бројeве телефона: 060/0900-810 и 011/3170-491.

ОШ „ивО лОлА рибАр“
11308 Бегаљица, Живана Јовановића 1

тел. 011/8530-378, 8530-717

Професор српског језика и књижевности
на одређено време, са 67% радног времена

Професор енглеског језика
са 50% радног времена

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку у својству приправника

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 
2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Кандидат је у 
обавези да достави: биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом стручном образовању - VII/1 степен стручне спреме, ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС и оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела - прибавља школа, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

 наука и образовање 

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт
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универзитет у беОгрАду 
фАрмАцеутски фАкултет

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област Фармакологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Фармакокинетика и клиничка фармација

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Социјална 
фармација

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном 
оценом најмање 08,00, студент докторских студија или магистар 
наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема 
докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених 
услова, кандидат треба да испуњава и друге услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеут-
ског Факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкур-
са (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим 
условима избора у звање наставника на Фармацеутском факулте-
ту), подносе се aрхиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 
дана од дана објављивања.

универзитет у беОгрАду 
мАтемАтиЧки фАкултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област 
Математичка анализа

са 50% радног времена, на одређено  
време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или специја-
листичких студија, који је студије првог степена завршио са уку-
пном просечном оценом најмање 08,00. Ближи услови за избор 
утврђени су чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 44/2010) и чл. 91 Статута Математичког факултета. 
Потребно је поднети: молбу, биографију и копију дипломе. Молбе 
са потребним документима могу се доставити Факултету, на наве-
дену адресу или лично предати Секретаријату факултета, Студент-
ски трг 12-16, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 15,00 
часова, у року од 15 дана од дана објављивања.

ШкОлА зА брОдАрствО, 
брОдОгрАдЊу и ХидрОгрАдЊу

11000 Београд, Милоша Поцерца 2
тел. 011/3620-743

е-mail: sbbh@еunet.rs

Наставник поморске навигације, 
сигнализације и поморске комуникације, 

бродске администрације и практичне наставе, 
за образовни профил: наутички техничар - 

поморски смер

Наставник поморске навигације, 
сигнализације и поморске комуникације, 

бродске администрације и практичне наставе, 
за образовни профил: наутички техничар - 

поморски смер
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломира-
ни инжењер саобраћаја, поморски саобраћај, мастер инжењер сао-
браћаја, претходно завршене основне академске студије у области 
саобраћајног инжењерства, студијски програм, односно модул 
водни саобраћај и транспорт; мастер менаџер, претходно завршене 
основне академске студије студијског програма менаџмент у одбра-
ни, модул речне јединице, овлашћење за првог официра палубе на 
броду од 3000 бруто тона или већем (STCW II/2); положен испит 
за лиценцу за наставника. Уз пријаву поднети следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију овлашћења; оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу за наставника; уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
достављати на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ПредШкОлскА устАнОвА „врАЧАр“
11000 Београд, Бјелановићева 2

тел. 011/2450-287

Васпитач
7 извршилаца

Васпитач
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника преко 60 дана
7 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; 
високо образовање стечено на студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 
учитељски факултет, педагошка академија за образовање васпи-
тача, са или без радног искуства, са или без положеног стручног 
испита или испита за лиценцу.

Медицинска сестра у јаслама
3 извршиоца

Медицинска сестра у јаслама
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа 
- васпитачког смера, са или без положеног стручног испита или 
испита за лиценцу, са или без радног искуства.

 наука и образовање

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу
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Спремачица у јаслама и вртићима
8 извршилаца

Спремачица у јаслама и вртићима
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме или без степена; завршена 
осмогодишња школа, са или без курса за хигијеничара, радник без 
занимања или ПК хигијеничар.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе фотокопије: 
доказа о одговарајућој стручној спреми, извода из матичне књи-
ге рођених, уверења о држављанству РС и уверења да нису под 
истрагом. Пријаве се подносе на наведену адресу установе, канце-
ларија бр. 10.

ОШ „скАдАрлијА“
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/3247-445

Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку

на одређено време, до окончања конкурсног 
поступка за избор директора школе

УСЛОВИ: Услови и документа која се подносе уз пријаву: школска 
спрема - у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013) - копија дипломе и додатка дипломи 
(за завршене мастер студије), уверење о дипломирању (ако није 
издата диплома), копија уверења о положеном испиту за лиценцу 
(раније - стручном испиту) - ако је кандидат положио испит; општа 
здравствена способност - лекарско уверење подноси само изабра-
ни кандидат; да лице није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља 
школа за изабраног кандидата; држављанство Републике Србије 
- фотокопију уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених - подносе сви кандидати; да лице зна језик на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад - доказ је диплома или уверење о 
стеченом високом образовању на високошколској установи у којој 
се настава изводи на српском језику. Тестирање кандидата у погле-
ду психичке, физичке и здравствене способности за рад настав-
ника са ученицима организује школа код Националне службе за 
запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Кандидати који су 
били на тесту до шест месеци пре истека овог конкурса, наводе то у 
својој пријави. Пробни рад траје три месеца. Пријаве са животном и 
радном биографијом и документима доставити на наведену адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Информације се могу добити на број телефона: 011/3247-445.

ПрвА беОгрАдскА гимнАзијА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/629-321

Наставник физике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани физичар - 
професор физике, дипломирани професор физике, мастер физи-
чар, мастер професор физике.

Наставник српског језика и књижевности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор јужнословенске 
књижевности и српског језика, професор српског језика и књи-
жевности, професор српске књижевности и језика, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик, мастер професор језика и књижев-
ности, мастер филолог.

Наставник немачког језика
са 77% радног времена, на одређено време за 

школску 2013/2014. годину

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипло-
мирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог, 
мастер професор језика и књижевности.

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

геОлОШкА и ХидрОметеОрОлОШкА 
ШкОлА 

„милутин милАнкОвиЋ“
11000 Београд, Есад пашина 26

тел. 011/3098-092

Спремачица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, држављанство Републи-
ке Србије и други услови прописани Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13). Уз пријаву на конкурс обавезно приложити: сведочанство 
основне школе и држављанство Републике Србије. У супротном, 
пријава се по закону не разматра (одбацује закључком). Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања.

исПрАвкА кОнкурсА 
универзитет у беОгрАду 
филОлОШки фАкултет

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Конкурс објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
исправља се на страни 28, у делу УСЛОВИ, за радно место: виши 
лектор за ужу научну област Хунгарологија, предмет: Мађарски 
језик и књижевност, на одређено време од 3 године, и треба да 
гласи: УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (филолошки или 
њему одговарајући факултет), општи успех на основним студија-
ма најмање 08,00, смисао за наставни рад, објављени стручни, 
односно научни радови и радно искуство у настави. Остали услови 
утврђени су чл. 70 Закона о високом образовању и чл. 114 Статута 
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

треЋА беОгрАдскА гимнАзијА
11000 Београд, Његошева 15

тел. 011/3640-942

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема за наставника гимназије, психо-
лога или педагога; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се 
пре закључења уговора о раду); држављанство Републике Србије; 
дозвола за рад (лиценца/положен стручни испит); положен испит 
за директора школе (лиценца за директора); најмање пет година 
радног искуства у школи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат 
подноси: основне биографске податке; оверену фотокопију дипло-
ме; оверену фотокопију лиценце/стручни испит; потврду о рад-
ном стажу у школи; уверење о држављанству. Кандидат мора да 
испуњава услове прописане чл. 8, 59 и 120 став 1 тач. 1-4 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Пријаве поднети на 
наведену адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања.
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криминАлистиЧкО - ПОлицијскА 
АкАдемијА

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Криминологија - 

Криминологија
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет, кримина-
листичко-полицијска академија, полицијска академија или факул-
тет за специјалну едукацију и рехабилитацију, стечен научни 
назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност 
за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Организација полиције - Полицијски 

менаџмент
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска 
академија, полицијска академија, правни факултет, војна акаде-
мија или факултет безбедности, стечен научни назив доктора нау-
ка из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању професора струковних 
студија за ужу научну област Безбедност 
у ванредним ситуацијама - Спречавање и 
сузбијање пожара, хаварија и експлозија

са 80% радног времена

УСЛОВИ: ззавршене основне студије - криминалистичко-поли-
цијска академија, полицијска академија, правни факултет, факул-
тет техничко - технолошких наука или факултет безбедности, сте-
чен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и 
способност за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Безбедност у ванредним ситуацијама - 

Безбедност у ванредним ситуацијама
на период од 3 године, са 20% радног времена

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска 
академија, полицијска академија, факултет техничко - технолош-
ких наука или факултет безбедности, студент докторских студија 
или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције, који је претходне нивое студија завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова треба да испуњава и 
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12) и Статута Кри-
миналистичко-полицијске академије. Кандидат уз пријаву прила-
же: биографију; уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да није под истрагом (не старије од шест 
месеци); диплому, односно уверење о високој стручној спреми, 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, ака-
демском, односно научном називу, списак научних и стручних 
радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са биогра-
фијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају се 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа 
неће се разматрати.

универзитет уметнОсти у беОгрАду 
фАкултет ПримеЊениХ уметнОсти

11000 Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу уметничку област Дизајн ентеријера и 

намештаја, предмети: Унутрашња архитектура 
1, 2, 3 и 4 и Унутрашња архитектура, на Одсеку 

дизајн ентеријера и намештаја
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Дизајн ентеријера и намештаја, 

предмети: Намештај 1, 2 и 3 и Намештај, на 
Одсеку дизајн ентеријера и намештаја

на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају 
услове прописане Законом о високом образовању, услове пропи-
сане актом Националног савета за високо образовање и општим 
актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примење-
них уметности у Београду. Кандидат који се пријављује на кон-
курс подноси: пријаву, радну биографију на прописаном обрасцу 
2 (два примерка у штампаној форми и један у електронској форми 
на CD-у), оверен препис дипломе, радове из области уметности, 
односно науке за коју конкурише у складу са „репрезентативним 
референцама“ и уверење надлежног органа да правноснажном 
пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању). Образац 
2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу се 
преузети у правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.аc.
rs). Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове 
на основу којих се може сагледати да ли и како влада материјом 
наставног предмета за који конкурише. Под радовима за умет-
ничке предмете подразумева се од 5 до 10 оригиналних радо-
ва или фотографија радова који се не могу поднети у оригина-
лу, документација, пројекти и фотографије радова реализованих 
на одређеном месту или за одређене потребе. Под оригиналним 
радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који нису 
реализовани. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања, закључно са 31.10.2013. године. Учесници конкурса, пријаву 
на конкурс, комплетан образац 2 са попуњеним или непопуње-
ним пољима, потребну документацију којом доказују испуњеност 
конкурсних услова и радове подносе правној служби Факултета, у 
року од 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана објављи-
вања конкурса, у времену од 10,00 до 13,00 часова, Факултет при-
мењених уметности у Београду, Београд, Краља Петра 4. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

електрОтеХниЧкА ШкОлА „рАде кОнЧАр“
11000 Београд, Браће Грим 32

тел. 011/2761-963
www.koncar.еdu.rs

Наставник социологије и устава и права 
грађана

са 90% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема, професор социологије, односно 
дипломирани социолог или дипломирани политиколог или одгова-
рајући мастер.

Наставник групе предмета електротехничке 
струке

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипл. инж. електротехнике, сме-
рови електронике и телекомуникација, дипл. инж. електротехни-
ке, смер техничке физике и дипл. инж. електронике или одгова-
рајући мастер.
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Наставник групе предмета електротехничке 
струке

на одређено време, са 75% радног времена, за 
школску 2013/2014. годину

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипл. инж. електротехнике, сви 
смерови електронике, дипл. инж. електронике или одговарајући 
мастер.

Наставник групе предмета електротехничке 
струке

на одређено време за школску 2013/2014. годину

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипл. инж. електротехнике, сви 
смерови електронике, дипл. инж. електронике или одговарајући 
мастер.

Наставник за групе предмета електротехничке 
струке

на одређено време за школску 2013/2014. годину

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипл. инж. електротехнике, смер 
енергетски, смер индустријске енергетике, смер јаке струје или 
одговарајући мастер.

Домар

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, машинске, електро 
или дрвне струке.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс примаће се у року од осам дана од 
дана објављивања. Општи услови: кандидат мора да испуњава 
услове психофизичке способности, да испуњава услове за рад у 
државним органима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању најмање 6 месеци или да није правноснажном пресудом 
осуђен за кривично дело против достојанства личности и мора-
ла. Уз пријаве доставити оверене фотокопије: дипломе, извода из 
матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврде да се 
против лица не води кривични постипак. По објављивању резулта-
та конкурса, кандидати могу да подигну документа у секретаријату 
школе.

ПОниШтеЊе ОглАсА 
средЊА ШкОлА
11306 Гроцка, Ужичка 2

Оглас објављен 09.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости, јер је исти објављен у прет-
ходном броју од 02.10.2013. године.

ПредШкОлскА устАнОвА „ЧукАрицА“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Спремачица

УСЛОВИ: осмогодишња школа и стручна оспособљеност у трајању 
од 6 месеци. Документација коју је потребно доставити: молба, 
оверена копија дипломе, оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, држављанство, потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом.

ОШ „ивАн гОрАн кОвАЧиЋ“
11000 Београд, Војводе Бране 18/а

тел. 011/308-72-64

Професор разредне наставе у  
продуженом боравку
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани учитељ мастер, мастер учитељ, психичка, 
физичка и здравствена способност, да кандидат није правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити да се 
против њега води кривични поступак, држављанство Републике 
Србије, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.

ПредШкОлскА устАнОвА „бОШкО буХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, 
васпитачки смер, без обзира на радно искуство, да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уве-
рење о здравственој способности, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно 
- образовни рад.

Дефектолог - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, дефектолог, смер олигофренолог или соматопед, образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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, без обзира на рад-
но искуство, посебна здравствена и психофизичка способност за 
рад са децом предшколског узраста, уверење о здравственој спо-
собности, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна 
језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.

Спремачица
са пробним радом до 4 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира на 
радно искуство, уверење о здравственој способности, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије.

Медицинска сестра - васпитач - приправник
на одређено време до 24 месеца - лице које први пут 
заснива радни однос или лице које је радило краће 

од времена утврђеног за приправнички стаж

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, 
васпитачки смер, без обзира на радно искуство, да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уве-
рење о здравственој способности, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно 
- образовни рад.

 наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар
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Ложач
са пробним радом до 4 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник, са положеним испи-
том за ложача централног грејања, могућа провера психофизич-
ких и радних способности, уверење о здравственој способности, 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење 
о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није осуђи-
ван - установа прибавља службенм путем. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу 
Установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

ПОниШтеЊе ОглАсА 
ПредШкОлскА устАнОвА „бОШкО буХА“

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Оглас објављен 21.08.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: сарадник превентивне здравствене 
заштите - 2 извршиоца, поништава се за једног извршио-
ца.

универзитет у беОгрАду 
теХнОлОШкО - метАлурШки фАкултет

11000 Београд, Карнегијева 4

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Хемијско инжењерство

УСЛОВИ: завршен технолошко - металуршки факултет, доктор тех-
ничких наука, област хемија и хемијска технологија.

Доцент за ужу научну област Металургија

УСЛОВИ: завршен технолошко - металуршки факултет, доктор тех-
ничких наука, област металургија.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
Законом о високом образовању и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака ТМФ-а. Пријаве са прилозима како у 
писаној форми тако и у електронској верзији (опширна биографија 
са освртом на стручни рад, доказ о испуњености услова и школској 
спреми, списак научних радова са радовима), подносе се секре-
таријату факултета у Београду, архива факултета, Карнегијева 4. 
Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за 
подношење пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

универзитет у беОгрАду 
сАОбрАЋАјни фАкултет

11000 Београд, Војводе Степе 305

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Економија и маркетинг у 

саобраћају и транспорту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Асистент за ужу научну област Планирање 
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

на одређено време од 3 године

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Саобраћајног факултета. 
Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и 
радове), доставити на адресу Факултета.

универзитет у беОгрАду 
електрОтеХниЧки фАкултет
11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну област Примењена 
математика

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010 и 93/2012) 
и Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за сти-
цање звања наставника Универзитета у Београду и Критеријумима 
за стицање звања наставника и сарадника на Електротехничком 
факултету у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Молбе са потребним документима (био-
графију са списком објављених радова, копију дипломе, односно 
уверење које важи до издавања дипломе и уверење о држављан-
ству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања - архиви 
Факултета, Булевар краља Александра 73.

универзитет у беОгрАду 
физиЧки фАкултет

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Доцент за ужу научну област Физика 
кондензоване материје

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора нау-
ка из уже научне области за коју се бира, у складу са Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом и Правил-
ницима Физичког факултета и Универзитета у Београду. Предност 
имају кандидати са значајним научним резултатима у области-
ма квантне теорије многочестичних система и теоријске физике 
макроскопских квантних феномена.

ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Зако-
на о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12). Пријава 
треба да садржи: биографију; оверен препис дипломе; опис доса-
дашње наставне активности; опис досадашње научне активности; 
преглед научних резултата; списак наставних и научних публика-
ција; списак цитата; најважније публикације. Пријаву је потребно 
доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или 
doc формат) у складу са темплејтом који се налази на сајту Физич-
ког факултета (www.ff.bg.аc.rs). Пријаву са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, 
на наведену адресу, (3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана од 
дана објављивања.

 наука и образовање
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музиЧкА ШкОлА „стАнислАв биниЧки“
11000 Београд, Сењачка 31

тел. 011/3692-672
е-mail: skola@binicki.еdu.rs

Наставник виолине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: 
доказ о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), у 
оригиналу или у овереној копији. За кандидате који уђу у ужи 
избор обавезна је претходна провера психофизичких способности 
коју врши Национална служба за запошљавање (за радно место 
наставника). Изабрани кандидат дужан је да до дана заснивања 
радног односа достави уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ПредШкОлскА устАнОвА „11. АПрил“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а

тел. 011/267-18-61

Васпитач
12 извршилаца

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: II, I степен високих студија или VI степен стручне спре-
ме, виша школа за образовање васпитача.

Медицинска сестра у групи
9 извршилаца

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа 
васпитачког смера.

Радник на одржавању чистоће у објектима - 
спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа и одгова-
рајућа стручна оспособљеност у трајању до 6 месеци.

Сарадник за опште послове

УСЛОВИ: II, I степен високих студија природних или друштвених 
наука.

Референт набавке хране и хигијене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска, правно - 
биротехничка школа.

Контиста - билансиста

УСЛОВИ: I степен високих студија, виша економска школа, VI сте-
пен стручне спреме.

Ликвидатор зарада радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа.

Административни радник у предшколској 
установи

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI, IV или III степен стручне спреме, друштвеног смера.

Стручни сарадник - логопед

Стручни сарадник - логопед
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: II, I степен високих студија, дефектолошки факултет 
логопедског смера.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: II, I степен високих студија, филозофски факултет - гру-
па за педагогију - општи смер.

Дефектолог - васпитач
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: II, I степен високих студија, дефектолошки факултет, 
олигофрен, соматолог.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми и уверење 
о држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 
месеци. Изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење 
и санитарну књижицу пре заснивања радног односа. Писане прија-
ве доставити искључиво поштом на наведену адресу, са назнаком 
радног места за које се кандидат пријављује.

ОШ „крАљ ПетАр Први“
11000 Београд, Краља Петра 7

тел. 011/2635-420

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање 
- на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за настав-
ника ОШ „Краљ Петар Први“, за педагога и психолога; дозвола за 
рад (лиценца); обука и положен испит за директора установе; нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву кандидат подно-
си: биографске податке - CV са радном биографијом; своју визију 
развоја школе у наредне 4 године; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију 
дозволе за рад (лиценце) за наставника, педагога или психолога; 
потврду да има најмање пет година стажа у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања или ове-
рену фотокопију радне књижице; уверење о држављанству Репу-
блике Србије - оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
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са децом и ученицима; уверење надлежног суда да није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница; уверење о положеном испи-
ту за директора установе (с обзиром да Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја није организовало полагање испита 
за директора установе, пријава која не буде садржавала наведени 
документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року положи испит за директора уста-
нове). Како би школа могла да прибави доказ о неосуђиваности, 
кандидат је дужан да достави следеће податке: име и презиме, 
име оца, ЈМБГ, адреса становања, место рођења, девојачко пре-
зиме. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Решење о избору директора биће донето и достављено кандидати-
ма без одлагања, након добијања сагласности на одлуку о избору 
од стране надлежног органа, односно након истека рока од 30 дана 
од дана достављања одлуке истом органу на сагласност. Пријаве 
се достављају на адресу школе или лично у секретаријат школе. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 011/2635-420.

теХниЧкА ШкОлА „нОви беОгрАд“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25

тел. 011/216-35-32

Наставник математике

Наставник електротехнике
са 10% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене распоређене на послове 

помоћника директора

Наставник музичке уметности
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају имати образовање према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама.

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство 
Републике Србије, да знају језик на ком се остварује образовно 
- васпитни рад, да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми и фотокопију уверења о 
држављанству.

ОШ „др АрЧибАлд рАјс“
11000 Београд, Патриса Лумумбе 5

тел. 011/2772-563, 2089-302

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске године

2 извршиоца

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да поднесу: 1. 
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем факултету; 
2. уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси се пре 

закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело из овог члана (уверење прибавља 
школа); 4. уверење о држављанству Републике Србије; 5. доказ 
о знању српског језика (диплома на српском језику); 6. доказ о 
испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс поднесе доказе из тач. 1, 4, 5 и 6. Проверу психолошких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Пријаве доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 
011/2772-563 и 2089-302.

ОШ „стАнкО мАриЋ“
11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5

тел. 011/8409-308
e-mail: stankomaric@gmail.com

Професор енглеског језика
са 45% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова професора 
енглеског језика може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: 1) поседовање одговарајућег образовања: висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске 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 тумачење и 97/2008), почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање; стечено звање: професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломира-
ни професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик); 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4) држављанство Републике Србије. Услови наведе-
ни под тач. 2 - изабрани кандидат подноси приликом закључи-
вања уговора о раду. Услов наведен под тач. 3 - прибавља школа 
по службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на оглас приложити: молбу са кратким 
биографским подацима, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству - не старије од 6 месеци, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење надлежног суда 
да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци). Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду подноси лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. По објављивању резултата конкурса кан-
дидати могу да подигну приложену документацију у секретаријату 
школе. Пријаве се шаљу на адресу школе.
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ОгледнА ОснОвнА ШкОлА 
„влАдислАв рибникАр“
11000 Београд, Краља Милутина 10

тел. 011/3640-168
е-mail: оs.vribnikar@open.telekom.rs

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа.

ОШ „дуШкО рАдОвиЋ“
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 112

тел. 011/2601-786, 2692-531

Психолог

Наставник српског језика

Наставник немачког језика
са 40% радног времена

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, на одређено време ради 

замене раднице на породиљском одсуству

УСЛОВИ: услови су прописани чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању и уверење о држављанству Републике Србије (на старије од 
6 месеци). Директор школе доноси одлуку о избору кандидата, у 
року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања.

универзитет у беОгрАду 
медицински фАкултет

11000 Београд, Др Суботића 8

Стручни сарадник ван наставе
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани хемичар или дипломирани фармацеут. 
Уз пријаву поднети: биографију и копију дипломе о завршеном 
факултету.

ОШ „јеленА ЋеткОвиЋ“
11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови конкурса предвиђени су чл. 59 став 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања и Статутом 
ОШ „Јелена Ћетковић“: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника основне школе, стручног сарад-
ника; дозвола за рад; обука и положен испит за директора школе 
(изабрани директор који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност) 
и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 

да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (доказује 
се дипломом о завршеном одговарајућем високом образовању). 
Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад), односно уверења о 
положеном стручном испиту; потврду о најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (потврда мора да садржи назив посло-
давца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат 
био распоређен и време трајања рада); уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених и уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Пријаву са доказима доставити лично секретару шко-
ле, радним даном, од 08,00 до 14,00 часова или послати поштом 
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

гњИланЕ

ОШ „трАјкО ПериЋ“
Велико Ропотово
38267 Ранилуг

тел. 0280/75-807

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Божевцу, Дреновуцу 

и Одевцу
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе 
или дипломирани учитељ.

Наставник руског језика
за рад у издвојеном одељењу у Божевцу, за 4 часа 

недељне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор руског језика.

Наставник хемије
за рад у издвојеном одељењу у Божевцу, за 2 часа 

недељне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор хемије.

Наставник физичког васпитања и  
изабраног спорта

за рад у издвојеном одељењу у Божевцу, за 4 часа 
недељне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физичке културе.

Наставник српског језика и књижевности
за рад у издвојеном одељењу у Божевцу, за 9 часова 

недељне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика.

Наставник информатике
за рад у Великом Ропотову и Божевцу, за 8 часова 

недељне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор информатике.

Наставник историје
за рад у издвојеном одељењу у Божевцу, за 3 часа 

недељне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор историје.

 наука и образовање
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Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 2 часа недељне норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор техничког и 
информатичког образовања.

ОСТАЛО: у радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће обра-
зовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца или за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, ускладу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

чачаК

екОнОмскО - тргОвАЧкА ШкОлА 
„кЊАз милОШ“

32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 1
тел. 032/713-322

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању. 
Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има држављан-
ство Републике Србије; високо образовање за наставника економ-
ске школе, за педагога или психолога; да поседује лиценцу, однос-
но положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; 
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; обука и положен испит за директора; 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
на конкурс приложити: биографске податке са прегледом кретања 
у служби; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно лиценци за наставника, педагога или 
психолога; уверење надлежног суда да није покренута истрага, 
нити подигнута оптужница; потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања; лекарско уверење да има психичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

гимнАзијА „тАкОвски устАнАк“
32300 Горњи Милановац, Милоша Великог 11

тел. 032/713-435

Професор информатике
на одређено време

Професор српског језика и књижевности
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања и чл. 2 Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању; да су држављани Републике Србије, да имају психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да нису осуђивани правноснажном пресудом на безусловну казну 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
прописана Законом о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о здравственој способности доставља 
изабрани кандидат, пре заснивања радног односа; уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова слати на адресу школе, у року од осам дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 032/713-435.

медицинскА ШкОлА ЧАЧАк
32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 8

тел. 032/347-775

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кан-
дидати уз молбу треба да поднесу следећа документа: краћу био-
графију, доказ о завршеној основној школи, доказ о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријава са докази-
ма о испуњености услова подноси се поштом, на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“ и лично у просторијама школе, у времену 
од 09,00 до 13,00 часова. За потребне информације обратити се на 
број телефона: 032/347-775.

ОШ „милинкО куШиЋ“
32250 Ивањица, 13. септембар 54

тел. 032/661-117

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, тј. до краја првог полугодишта школске 

2013/2014. године

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, тј. до краја другог полугодишта школске 

2013/2014. године

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета, тј. до краја другог 
полугодишта школске 2013/2014. године

Наставник енглеског језика
за рад од првог до четвртог разреда

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник музичке културе
са 30% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

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

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.
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Логопед
за рад са децом ометеном у развоју, са 40% радног 

времена, на одређено време до краја школске 
2013/2014. године

Педагог
за рад са децом ометеном у развоју, са 50% радног 

времена, на одређено време до краја школске 
2013/2014. године

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

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

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

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време до краја школске  

2013/2014. године

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време до краја школске  

2013/2014. године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образо-
вање у складу са одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи и чл. 
8 став 2 тач. 1, 2 и 4 и чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, да имају 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 систе-
мом преноса бодова; психичку, 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву приложити: оверену копију дипломе 
или уверења о стеченом образовању, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о здравственој способности за рад са ученицима достави-
ти при заснивању радног односа, доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве слати на адресу школе. Све додатне инфор-
мације у вези конкурса могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 032/661-117.

ОШ „кОтрАЖА“
32235 Котража

тел. 032/856-113

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање у погледу 
степена и врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених и извод из држављанства, лекарско уве-
рење - пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, а кандидате упућује школа, уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
адресу школе. Ближе информације о конкурсу се могу добити на 
број телефона: 032/856-113.

теХниЧки фАкултет у бОру
19210 Бор, Војска Југославије 12

Универзитетски сарадник у звању асистента 
или сарадника у настави за ужу научну област 

Математика
на одређено време од једне или три године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Стату-
том Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и 
заснивању радног односа универзитетских наставника на Универ-
зитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне 
услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани мате-
матичар или дипломирани математичар - мастер. Остали услови 
утврђени су одредбама чл. 71 и 72 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 103 Статута Техничког 
факултета у Бору. Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити 
доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радо-
ва - радове на увид по позиву, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврда надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 
став 4 Закона о високом образовању - казнена евиденција МУП-а, 
документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од 
шест месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова 
достављају се на адресу Факултета. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања.
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медицинскА ШкОлА
32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 8

тел. 032/347-775

Професор - фармацеут за наставу стручних 
предмета образовног профила: фармацеутски 

техничар (фармацеутска технологија, 
фармацеутска хемија, фармакогнозија, 
фармакологија, увод у козметологију, 

санитарна хемија)
на одређено време до 30.06.2014. године

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, фармацеутски факултет, 
дипломирани фармацеут.

Професор инфектологије са негом
са 40% радног времена, на одређено време до 

30.06.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, спе-
цијализација инфектологије.

Професор интерне медицине са негом
са 50% радног времена, на одређено време до 

30.06.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, спе-
цијализација интерна медицина.

Професор хирургије са негом
са 50% радног времена, на одређено време до 

30.06.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, спе-
цијалиста опште хирургије.

Професор неуропсихијатрије са негом
са 20% радног времена, на одређено време до 

30.06.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, спе-
цијалиста неуропсихијатар.

Професор гинекологије са негом
са 30% радног времена, на одређено време до 

30.06.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, спе-
цијалиста гинекологије и акушерства.

Професор акушерства са негом
са 30% радног времена, на одређено време до 

30.06.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, спе-
цијалиста гинекологије и акушерства.

Професор - лекар за наставу стручних 
предмета образовног профила: 

физиотерапеутски техничар (кинезиологија, 
кинезитерапија, физикална терапија, 

основи клиничке медицине, специјална 
рехабилитација и основи масаже)

са 90% радног времена, на одређено време до 
30.06.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специја-
листа физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник вежби и блок наставе 
стручних предмета образовног профила: 

лабораторијски техничар
са 30% радног времена, на одређено време до 

30.06.2014. године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши лабораторијски техничар.

Наставник вежби и блок наставе
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра.

Професор физике
на одређено време

Професор физике
са 30% радног времена, на одређено време

Професор ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
стручна спрема на основу тачке 20 Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13).

Професор прве помоћи
са 30% радног времена, на одређено време до 

30.06.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, са завр-
шеном обуком и стеченим звањем инструктора прве помоћи.

Професор физичког васпитања
са 30% радног времена, на одређено време

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

Професор патологије
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стеручне спреме, доктор медицине.

ОСТАЛО: За сва радна места - рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Општи услови за 
заснивање радног односа у школи прописани су у чл. 8, 120, 130 
и 132 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013), посебни услови за 
наставно особље утврђени су одредбама Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 
5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/2011). Кандидати уз молбу треба 
да поднесу следећа документа: краћу биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се поштом на адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс“ и лично у просторијама школе, у времену од 09,00 до 
13,00 часова. За потребне информације обратити се на број теле-
фона: 032/347-775.

 наука и образовање

Обука за активнО  
тражење пОсла



Бесплатна публикација о запошљавању 37  16.10.2013.  |  Број 539  |   

музиЧкА ШкОлА „др вОјислАв вуЧкОвиЋ“
32000 Чачак, Цара Душана 25

тел. 032/222-282

Професор дириговања
са 15% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор хорских партитура
са 15% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор трубе
са 60% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор клавира
8 извршилаца

Професор клавира
са 35% радног времена

Професор клавира
са 30% радног времена, за рад у Гучи

Професор клавира
са 70% радног времена, за рад у Горњем Милановцу

Професор соло певања
са 60% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор гитаре
2 извршиоца

Професор гитаре
са 40% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године
2 извршиоца

Професор харфе
са 30% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор кларинета
са 15% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор кларинета
са 50% радног времена

Професор хармонике
са 75% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор теоријских предмета
са 30% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор историје музике
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор историје
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор биологије
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор информатике
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор филозофије
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор физичког васпитања
са 30% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор флауте

Професор флауте
са 20% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор виолончела
са 30% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор хармоније
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор енглеског језика
са 22% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор контрапункта
са 20% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор аудиовизуелне технике
са 5% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор саксофона
са 80% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор виолине
са 75% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професора камерне музике
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор психологије
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних Законом о раду испуњавају и 
посебне услове утврђене чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: ове-
рен препис дипломе о завршеном одговарајућем факултету, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Уверење да 
кандидат није осуђиван за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тач. 3 - прибавља школа. 
Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. Пријаву са 
документима слати на адресу школе или лично предати у секрета-
ријат школе, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 13,00 часо-
ва, који се тренутно налази у просторијама Регионалног центра за 
стручно усавршавање просветних радника, Цара Душана бб. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 032/222-282, сва-
ким радним даном, у времену од 08,00 до 13,00 часова.
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ОШ „кирилО сАвиЋ“
32250 Ивањица, Кирила Савића бб

тел. 032/5661-209

Професор математике

Професор математике
са 60% радног времена

Професор француског језика
са 55% радног времена

Професор техничког образовања
са 60% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства

Професор српског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

Професор српског језика
са 28% радног времена

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

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са изабране 

функције, а најдуже до 01.10.2014. године

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

ОСТАЛО: На конкурс се могу пријавити лица која поред општих 
услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду 
испуњавају и посебне услове утврђене чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс поднесу: оверен препис дипломе о завршеном одгова-
рајућем факултету, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела предвиђена чл. 120 
став 1 тач. 3 - прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаву са документима слати на адресу школе или 
лично предати у секретаријат школе, сваког радног дана, у време-
ну од 08,00 до 14,00 часова. Ближе информације могу се добити 
на број телефона: 032/5661-209, сваким радним даном, у времену 
од 08,00 до 14,00 часова.

ОШ „тАнАскО рАјиЋ“
32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

тел. 032/350-185

Професор математике

Професор историје

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

Професор разредне наставе
на одређено време у својству приправника

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

Професор грађанског васпитања
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године, са 75% радног времена

Професор физичке културе
са 44% радног времена, на одређено време док 

мирује радни однос директору  школе и 40% 
радног времена на неодређено време у ОШ „Филип 

Филиповић“

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

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова за пријем у радни однос 
треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8, 
120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе и оверене фотокопије докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса (диплому о стеченом стручном обра-
зовању, лиценцу - уверење о положеном стручном испиту, уве-
рење о поседовању одговарајућег образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, уверење о држављан-
ству, уверење да нису осуђивани, лекарско уверење, извод из 
матичне књиге рођених). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са одговарајућом докумен-
тацијом слати на адресу школе.

ПОниШтеЊе делА кОнкурсА 
ШкОлА зА ОснОвнО и 

средЊе ОбрАзОвАЊе „1. нОвембАр“
32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 9

тел. 032/332-901

Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радна места: 
• професор физичког васпитања - приправник, на одређе-
но време до краја школске године и
• професор енглеског језика, са 40% радног времена, на 
одређено време до краја школске године.
У осталом делу конкурс је непромењен.

ОШ „филиП филиПОвиЋ“
32000 Чачак, Светозара Марковића 68

тел. 032/322-303

Професор математике

Професор технике и информатике
на одређено време до краја школске године, са 50% 

радног времена

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

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на одређено време до 

краја школске године

Професор разредне наставе у продуженом 
боравку

са 50% радног времена, на одређено време до краја 
школске године

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

Професор српског језика
са 50% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

Професор физичког васпитања
са 40% радног времена

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

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, лично или препоручено поштом, на адресу школе. 
Кандидати морају доставити следећа документа: оверен препис 
дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
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рати. Кандидати који буду изабрани морају обавити проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, о чему ће бити благо-
времено обавештени. За све информације обратити на број теле-
фона: 032/322-303.

ОШ „вуЧиЋ велиЧкОвиЋ“
32255 Међуречје
тел. 032/638-146

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

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

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Црвеној Гори, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одго-
варајуће образовање, односно VII степен стручне спреме у скла-
ду са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да имају психичку, 
физичку и здравствену способност (лекарско уверење доставља 
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду), да 
нису осуђивани правноснажном судском пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној 
дужности), држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати 
треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверену фотокопију уверења о држављанству и оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу школе, а ближе информације могу се добити код секретара 
школе или на број телефона: 032/638-146.

ОШ „мАјОр илиЋ“
32258 Кушићи

тел. 032/681-766

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

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

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Маскови, 

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Опаљенику, 

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одгова-
рајуће образовање, односно VII степен стручне спреме у складу са 
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013), да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани прав-
носнажном судском пресудом за кривична дела утврђена чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа по службеној дужности), држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на адресу школе, а ближе информације могу се 
добити код секретара школе или на број телефона: 032/681-766.

јагодИна

ПредШкОлскА устАнОвА „деЧјА рАдОст“
35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Васпитач
за рад у селима, на одређено време преко 60 дана, 
а најдуже до завршетка реализације припремног 
предшколског програма, са 75% радног времена

Васпитач

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена педагошка акаде-
мија за образовање васпитача, васпитач предшколског васпи-
тања и образовања. Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове из чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о положеном испиту за 
лиценцу, уверење да је положио испит из српског језика са одго-
варајућом методиком по програму одговарајуће високошколске 
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установе - подноси кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику. Лекарско уверење о здравственој способ-
ности за рад са децом подноси кандидат пре закључења уговора 
о раду. Уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месе-
ци. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној 
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. За детаљније информације обратити се на број 
телефона: 035/472-163. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу установе или предати лично.

ОШ „17. ОктОбАр“
35000 Јагодина, Теслина 1
тел. 035/245-138, 245-139

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно VII степен стручне 
спреме у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), да кан-
дидати имају психичку, 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 - доказ прибавља школа по служ-
беној дужности, држављанство Републике Србије, да знају језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију 
или оригинал уверења о држављанству, лекарско уверење (кан-
дидат који је изабран подноси након закључења уговора о раду). 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са докумен-
тацијом слати на адресу школе или лично донети код секретара. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ПОниШтеЊе ОглАсА 
ОШ „стевАн јАкОвљевиЋ“

35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753

Оглас објављен 10.07.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости за радно место: наставник 
техничко - информатичког образовања.

екОнОмскО - тргОвинскА ШкОлА 
„слАвкА ЂурЂевиЋ“

35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: да кандидат има средњу, вишу или високу школску спре-
му - економске или просветне струке, са положеним испитом - 
курс за књиговођу, да има једну годину радног стажа на истом или 
сличном радном месту. Остали услови: поред општих услова за 
заснивање радног односа предвиђених чланом 24 Закона о раду, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања као и 
чланом 29 Закона о изменама и допунама Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: извод из матич-

не књиге рођених, диплому о стеченој стручној спреми, уверење, 
сертификат о положеном курсу, доказ о радном искуству, уверење 
о држављанству. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење, 
а доказ из тачке 3 прибавља школа. Сва документа доставити у 
оригиналу или у овереном препису. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити у року од 8 дана по објављи-
вању, лично или на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ „бОШкО ЂуриЧиЋ“
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

тел. 035/245-503

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да кандидат има одгова-
рајуће образовање, психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да је државља-
нин Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно 
- васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: пријаву са биограф-
ским подацима, оверен препис дипломе, односно доказ о струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
уверење да није под истрагом, односно да се против кандидата не 
води кривични поступак, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Лекарско уверење са 
утврђеним психичким, физичким здравственим способностима за 
рад са ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Кандидате који уђу у ужи избор директор упућује 
на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање, при-
меном стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на 
адресу школе. Ближа обавештења могу се добити на број телефо-
на: 035/245-503.

теХниЧкА ШкОлА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

тел. 035/472-466

Наставник практичне наставе у саобраћају

Наставник саобраћајне групе предмета

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломи-
рани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај 
или друмски и градски саобраћај и транспорт, дипломирани 
инжењер машинства, смер мотори и моторна возила, наставник 
практичне наставе саобраћајне струке, саобраћајни инжењер, 
односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и 
градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне ака-
демске студије из саобраћајног инжењерства на студијском про-
граму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт 
- транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт - безбед-
ност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, дипломирани 
инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из сао-
браћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 
друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и 
градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, 
саобраћај и транспорт, специјалиста струковни инжењер сао-
браћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћај-
ног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друм-
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ски и градски саобраћај, друмски саобраћај, струковни инжењер 
саобраћаја, завршене основне струковне студије у области сао-
браћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: 
друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај, мастер инжењер 
машинства, претходно завршене основне академске студије из 
машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: 
мотори СУС, моторна возила, дипломирани инжењер машинства, 
завршене основне академске студије из машинског инжењерства 
на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна 
возила, специјалиста струковни инжењер машинства, завршене 
основне струковне студије у области машинског инжењерства на 
студијском програму, односно модулу мотори и возила, струков-
ни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у 
области машинског инжењерства на студијском програму, односно 
модулу мотори и возила, аутомеханичар - специјалиста, машински 
техничар моторних возила - специјалиста. Лице из става 1 алинеје 
прва до четврта ове подтачке мора да има и положен специја-
листички испит за возача моторних возила - инструктора. Лице 
из става 1 алинеје пета до дванаеста ове подтачке мора да има 
претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање 
за одговарајући образовни профил. Лице из става 1 алинеја три-
наеста и четрнаеста ове подтачке мора да има претходно стечено 
радно искуство у струци од најмање пет година, као и остале усло-
ве предвиђене у Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 
8/11, 9/13), као и чланом 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Наставник физике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, дипломи-
рани астрофизичар, професор физике - хемије, дипломирани 
инжењер физике, смер индустријска физика, дипломирани физи-
чар за општу физику, дипломирани физичар за примењену физи-
ку, дипломирани физичар - информатичар, професор физике за 
средњу школу, дипломирани физичар за теоријску и експеримен-
талну физику, дипломирани физичар - истраживач, дипломира-
ни физичар за примењену физику и информатику, дипломирани 
физичар - медицинске физике, дипломирани професор физике - 
мастер, дипломирани физичар - мастер, дипломирани физичар - 
мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер 
физике - астрономије, дипломирани физичар- мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике - хемије - мастер, дипло-
мирани професор физике - информатике - мастер дипломирани 
физичар - професор физике, мастер, дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физи-
чар - примењена физика и информатика - мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике. Лице из алинеје двадесет пете и дваде-
сет шесте мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области физике. Уколико шко-
ла преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове из става 1 ове тачке, наставу и друге облике 
образовно - васпитног рада из предмета Физика може да изводи 
и: професор физике и хемије за основу школу, дипломирани про-
фесор физике и хемије за основу школу, дипломирани физико - 
хемичар, дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка 
физика, дипломирани астроном, астрофизички смер, дипломирани 
астроном, смер астрофизика.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани 
математичар - теоријска математика, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани инфор-
матичар, професор хемије - математике, професор географије - 
математике, професор физике - математике, професор биологије 
- математике, дипломирани професор математике - мастер, дипло-
мирани математичар - мастер, професор математике - теоријско 

усмерење, професор математике - теоријски смер, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
дипломирани математичар - математика финансија, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани математичар за математику 
економије, професор математике и рачунарства, мастер математи-
чар, мастер професор математике.

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломи-
рани инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипула-
ција и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски 
транспорт или логистика, дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и 
градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт, 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне ака-
демске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском 
програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транс-
порт - транспорт, логистика, саобраћај и транспорт, као и остале 
услове предвиђене у Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
5/11, 8/11, 9/13), као и чланом 120 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. У радни однос може бити примљено 
лице под условима прописаним законом, и ако: поседује психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом, да је држављанин 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверење суда да кандидат није под истрагом. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат после доношења одлу-
ке, а пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености усло-
ва достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији. Докази: 
уверење о држављанству и уверење суда - не могу бити старији 
од 6 месеци. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве се достављају на адресу школе. Контакт телефон: 
035/472-466.
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ОШ „вук кАрАЏиЋ“
35207 Поточац

тел. 035/522-804

Наставник физике
са 70% радног времена

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 55% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник математике
са 45% радног времена

УСЛОВИ: За наведена радна места, поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидати морају да испуњавају и остале 
услове прописане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, као и да имају одговарајућу стручну спрему 
прописану Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи. Пријава на конкурс 
(потребна документација) треба да садржи: краћу биографију, 
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе), извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о познавању 
језика на ком се изводи образовно - васпитни рад (оверена копија 
дипломе). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по 
службеној дужности, а доказ о здравственој способности доставља 
се пре закључења уговора о раду. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се разматрати.

гимнАзијА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб

тел. 035/563-549

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за 15% радног времена

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, дипломи-
рани историчар - мастер, мастер историчар. Кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће стручно образо-
вање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Документација не сме да буде старија од 6 месеци. 
Са кандидатима пријављеним на конкурс надлежна служба за запо-
шљавање обавиће претходну проверу психофизичких способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИнда

ОШ „вАсА стАјиЋ“
23315 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/62-048

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2013/2014. годину

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена уводна обука пре-
ма Правилнику о програму обуке за педагошког асистента; позна-
вање ромског језика; држављанство РС; да кандидат поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о 

држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, серти-
фикат о завршеној обавезној обуци за педагошког асистента, уве-
рење о неосуђиваности школа ће тражити по службеној дужности, 
лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног канди-
дата. Пријаве слати у затвореној коверти, са назнаком: „За кон-
курс“, на горенаведену адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу се могу добити на број телефона: 0230/62-048.

ОШ „фејеШ клАрА“
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Наставник музичке културе
за наставу на мађарском језику, за 5 школских 

часова недељно (25% радног времена)

Наставник математике
за наставу на мађарском језику, за 16 школских 
часова наставе недељно (89% радног времена)

Наставник ликовне културе
за 5 школских часова наставе недељно (25% радног 

времена)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену одговарајућу школу у 
складу са прописима у Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) - Правилник у 
електронској форми можете преузети од школе; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад - обавезна психолошка 
процена да ли кандидат задовољава за рад на траженим послови-
ма обавиће се код Националне службе за запошљавање пре одлу-
чивања о избору кандидата, на захтев послодавца; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; знање мађарског јези-
ка (лице које је стекло средње, више или високо образовање на 
језику на ком се остварује образовно - васпитни рад или је поло-
жило испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе). Доказ о психофизичкој и здравственој способности 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За оглашено радно место“.

ОШ „вук кАрАЏиЋ“
23300 Кикинда, Генерала Драпшина 3

Наставник немачког језика
за 8 школских часова недељно  

(44,44% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену одговарајућу школу у 
складу са прописима у Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижев-
ност или мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик) или мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/профил немачки 
језик); да има општу психичку, физичку и здравствену способност 
за рад; да по мишљењу психолога при Националној служби за 
запошљавање задовољава за рад на траженим пословима (психо-
лошка селекција); 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 Републи-
ке Србије. Пријаву са доказима о испуњавању тражених услова 
(осим лекарског уверења и психолошке селекције који ће се тра-
жити пре одлучивања о кандидату и закључивања уговора о раду) 
и осим доказа о некажњавању, које ће школа сама прибавити по 
службеној дужности, а пре ступања на рад кандидата, доставити 
на горенаведену адресу, лично или поштом, са назнаком: „За огла-
шено радно место“.
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ПредШкОлскА устАнОвА 
„дрАгОљуб удицки“
23300 Кикинда, Доситејева 43

тел. 0230/22-530

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има са стечено одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена, студијама другог степе-
на, студијама у трајању од три године и вишим образовањем; да 
је држављанин Републике Србије; да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат треба да достави: уверење о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој школи за обра-
зовање васпитача, односно завршеној високој школи струковних 
студија за образовање васпитача. Уверење о здравственој способ-
ности кандидат ће доставити касније, по доношењу одлуке о избо-
ру. Пријаву са наведеном документацијом доставити у затвореној 
коверти, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара установе и на бројеве телефона: 
0230/22-530 или 21-230.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену основну школу; да је 
држављанин Републике Србије; да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фот-
копију сведочанства о завршеној основној школи, уверење о 
држављанству - оригинал или оверену фотокопију - не старије 
од 6 месеци; уверење о здравственој способности - кандидат 
ће доставити касније по доношењу одлуке о избору кандидата. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти. Уверење о 
здравственој способности кандидат ће доставити касније, по доно-
шењу одлуке о избору. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара установе и на бројеве телефона: 0230/22-
530 или 21-230.

ОШ „ЖАркО зреЊАнин“
23300 Кикинда, Београдска 8

Наставник математике
са 55% радног времена, 10 часова недељно, 22 сата 

недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар 
за математику економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломи-
рани информатичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и матема-
тике, мастер професор информатике и математике, дипломирани 
професор математике - мастер, дипломирани математичар - мас-
тер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: 
Основи геометрије), професор хемије - математике, професор гео-

графије - математике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - теоријско усме-
рење, професор математике - теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике, односно математике и инфор-
матике. Оверен препис или оверена фотокопија исправе којом се 
доказује ово образовање подноси се уз пријаву на конкурс.

Наставник физике
са 90% радног времена, 18 часова недељно, 36 сати 

недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор физике, 
дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани 
педагог за физику и хемију, професор физике и основе техни-
ке, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор 
физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, професор физике 
и хемије за основну школу, професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, 
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истра-
живач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа технике за основну шко-
лу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар 
за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астро-
ном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипло-
мирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор 
физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физи-
чар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар 
- мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер 
физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипло-
мирани професор физике - информатике, мастер, дипломирани 
физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физи-
чар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани 
физичар - професор физике и основа технике за основну школу 
- мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за 
основну школу - мастер. Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области физике. Оверен препис или 
оверена фотокопија исправе којом се доказује ово образовање 
подноси се уз пријаву на конкурс.

Наставник предметне наставе - информатика и 
рачунарство

на одређено време, замена одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 45% радног времена, 9 часова 

недељно, 18 сати недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена: професор информатике, професор информатике у обра-
зовању, професор информатике и техничког образовања, дипло-
мирани инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне 
информатике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачун-
ску технику и информатику, дипломирани математичар - за рачу-
нарство и информатику, дипломирани инжењер организације 
рада, смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за 
информационе системе, дипломирани инжењер за информационе 
системе, дипломирани инжењер организационих наука - одсек за 
информационе системе, дипломирани економиста - за економику, 
статистику и информатику, дипломирани математичар, професор 
математике, професор физике, дипломирани инжењер електро-
технике, смер рачунске технике и информатике, дипломирани 
инжењер електронике, професор технике и информатике, профе-
сор техничког образовања, професор електротехнике, професор 
машинства, дипломирани инжењер менаџмента за информационо 
- управљачке и комуникационе системе, професор информатике 
- математике, дипломирани информатичар, дипломирани инфор-

 наука и образовање
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матичар - пословна информатика, дипломирани информатичар 
- професор информатике, професор географије - информатике, 
дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор гео-
графије - информатике, мастер, професор физике - информатике, 
дипломирани професор физике - информатике - мастер, дипло-
мирани професор информатике, мастер, дипломирани информати-
чар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер елек-
тротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани 
економиста за економску статистику и информатику, дипломирани 
физичар, дипломирани физичар примењена и компјутерска физи-
ка - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и инфор-
матика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста, 
мастер професор информатике и математике, мастер професор 
информатике и физике, мастер професор физике и информати-
ке, мастер професор географије и информатике, мастер професор 
технике и информатике, мастер професор информатике и технике, 
мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер 
организационих наука (смер Информациони системи и технологије 
или Софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипломирани 
инжењер организационих наука - мастер из области информацио-
них система и технологија, дипломирани професор информатике 
и математике - мастер, дипломирани професор технике и инфор-
матике - мастер, дипломирани професор информатике и техни-
ке - мастер, професор основа технике и информатике, професор 
географије и информатике. Наставу и друге облике образовно - 
васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да 
изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства 
и информатике у трајању од најмање четири семестра. Наставу и 
друге облике образовно - васпитног рада из предмета Информа-
тика и рачунарство може да изводи и лице које је стекло академ-
ско звање мастер, које у оквиру завршених студија мора имати 
положено најмање пет информатичких предмета (од тога нај-
мање један из области Програмирање и најмање један из области 
Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из 
једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачу-
нарство. Испуњеност наведених услова услова утврђује министар-
ство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана 
и програма студија, односно студијског програма. Оверен препис 
или оверена фотокопија исправе којом се доказује ово образо-
вање подноси се уз пријаву на конкурс.

ОСТАЛО: Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има ово образо-
вање. Документација: оверен препис или оверена фотокопија 
исправе којом се доказује одговарајуће образовање подноси се уз 
пријаву на конкурс; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима - уверење надлежне здравствене 
установе тражиће се накнадно, пре закључења уговора; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа, пре доношења одлу-
ке о избору; држављанство Републике Србије (уверење се подноси 
уз пријаву на конкурс); знање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад - диплома која садржи податак о језику студија 
или друга исправа коју је издала високошколска установа (подноси 
се уз пријаву на конкурс). Уз пријаву кандидат треба да достави: 
оверен препис или оверену фотокопију исправе којом се доказује 
одговарајуће образовање (диплома, уверење о стеченом образо-
вању, не старије од 6 месеци, ако диплома није уручена, друге 
потребне исправе које издају високошколске установе или минис-
тарство надлежно за послове образовања); уверење о држављан-
ству Републике Србије; оверен препис или оверену фотокопију 
исправе којом се доказује знање језика на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад (диплома која садржи податак о језику сту-
дија или друга исправа коју је издала високошколска установа); 
извод из матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс са доказима 
које кандидати треба да поднесу могу се доставити поштом или 
лично предати у секретаријат школе, са назнаком: „Конкурс за 

наставника предметне наставе“ и ознаком предмета. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, директор врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Ову процену врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање, односно неће бити увршће-
не у изборни поступак.

ОШ „јОвАн јОвАнОвиЋ змАј“
24420 Кањижа, Школски трг 1

тел. 024/874-070

Наставник разредне наставе
за рад у одељењима на мађарском наставном језику, 
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

а најдуже до 31.08.2014. године, за рад у Кањижи

Наставник разредне наставе
за рад у одељењима на мађарском наставном 

језику, на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог, а најдуже до 31.08.2014. године, за рад 

у Мартоношу

Наставник у продуженом боравку
за рад у одељењима на мађарском и српском 

наставном језику, на одређено време до 31.08.2014. 
године, за рад у Кањижи

2 извршиоца

Педагог
уз обавезно познавање мађарског и српског језика, 
за рад у Кањижи, Мартоношу, Адорјану и Велебиту

Наставник српског језика као нематерњег
у одељењима на мађарском наставном језику, за рад 

у Кањижи, Мартоношу и Адорјану
4 извршиоца

Наставник српског језика као нематерњег
у одељењима на мађарском наставном језику, са 
85% радног времена, за рад у Кањижи, Адорјану 
и Мартоношу, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник српског језика као нематерњег
у одељењима на мађарском наставном језику, за рад 
у Кањижи, на одређено време ради замене одсутног 

запосленог, а најдуже до 31.08.2014. године

Наставник енглеског језика
у одељењима на мађарском наставном језику, за рад 

у Кањижи, Мартоношу и Адорјану

Наставник енглеског језика
у одељењима на мађарском наставном језику, на 

одређено време ради замене привремено одсутног 
запосленог, за рад у Кањижи

Наставник математике
у одељењима на мађарском наставном језику, са 

60% радног времена, за рад у Кањижи и Мартоношу

Наставник математике
за рад у одељењима на српском и мађарском 

наставном језику, за рад у Кањижи и Мартоношу
2 извршиоца

 наука и образовање
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Наставник грађанског васпитања у другом 
циклусу основног образовања

за рад у одељењима на мађарском и на српском 
наставном језику, са 60% радног времена, на 

одређено време до 31.08.2014. године, за рад у 
Кањижи

Дефектолог - олигофренолог
за извођење наставе на мађарском језику, за рад у 

Кањижи
9 извршилаца

Дефектолог - олигофренолог
са 45% радног времена, за извођење наставе на 

мађарском језику, на одређено време до 31.08.2014. 
године, за рад у Кањижи

Наставник музичке културе
за рад у одељењима на мађарском наставном језику, 

са 65% радног времена, на одређено време ради 
замене привремено одсутног запосленог, за рад у 

Кањижи и Мартоношу

Наставник физичког васпитања
за извођење наставе на мађарском језику, на 

одређено време ради замене привремено одсутног 
запосленог, за рад у Кањижи

Наставник разредне наставе
у одељењу на српском наставном језику, за рад у 

Кањижи

Наставник историје
у одељењима на српском наставном језику, са 30% 

радног времена, за рад у Кањижи

Наставник географије
у одељењима на српском наставном језику, са 35% 

радног времена, за рад у Кањижи

Наставник биологије
у одељењима на српском наставном језику, са 30% 

радног времена, за рад у Кањижи

Наставник информатике као изборног 
предмета

у одељењима на мађарском наставном језику, 
са 40% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године, за рад у Кањижи

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање пре-
ма члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно по Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи. У погледу осталих услова 
за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане у члану 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Наставник грађанског васпитања треба да има 
сертификат за наставу грађанског васпитања. Уз пријаву за свако 
горенаведено радно место кандидат је дужан да достави: уверење 
о држављанству издато у последњих 6 месеци, оверену фотоко-
пију или препис дипломе, фотокопију радне књижице и личне 
карте. За радна места где се рад остварује на језику националне 
мањине, потребно је приложити и доказ о знању језика. Молбе са 
потребном документацијом о испуњавању услова конкурса и крат-
ким описом кретања у служби, доставити на горенаведену адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

КосовсК а мИТровИца

ПОниШтеЊе кОнкурсА 
ПредШкОлскА устАнОвА „ШАрскО лАне“

38236 Штрпце

Конкурс објављен 11.09.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: тријажна сестра, на одређе-
но време до повратка раднице са породиљског одсуства, 
поништава се у целости.

ОШ „крАљ милутин“
38205 Косовска Грачаница

тел. 038/64-079

Школски психолог
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

Наставник математике

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: степен стручне спреме за наведено радно место према 
Правилнику о врсти и степену стручне спреме и Правилнику о сис-
тематизацији радних места, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на казну затвора од најмање 6 месеци и диплому о стеченом обра-
зовању. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

средЊА ШкОлА „никОлА теслА“
38218 Лепосавић, Немањина 29/А

Професор руског језика
за 8 часова недељно

Професор енглеског језика
2 извршиоца - 1 извршилац за пуну норму часова, 

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског боловања и 1 извршилац за пуну норму 

часова, на одређено време до повратка раднице са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву кандидати 
прилажу: доказ о стручној спреми, потврду о положеном струч-
ном испиту (лиценци), уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених. Доказ о испуњености услова у погледу опште 
здравствене способности, кандидат доставља по коначности 
одлуке о избору, а пре закључивања уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достави-
ти на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.
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ОШ „стАјА мАркОвиЋ“
38236 Штрпце

тел. 0290/70-910

Професор разредне наставе
у издвојеном одељењу у Сушићу

Професор руског језика
8 часова норме у издвојеном одељењу у Горњој 
Битињи и 14 часова норме у матичној школи у 

Штрпцу
2 извршиоца

Професор биологије
за 8 часова норме, у издвојеном одељењу у Горњој 

Битињи

Професор физике
за 16 часова норме, у матичној школи у Штрпцу и 

издвојеном одељењу у Горњој Битињи

Професор енглеског језика
за 14 часова норме, на одређено време, за рад у 

матичној школи у Штрпцу

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у ОШ, 
као и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 8 став 2 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, да је 
држављанин РС, да има одговарајућу стручну спрему, уверење 
да није под истрагом или да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора у трајању од најмање три месеца или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за рад у школи, извод 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Ближа обавештења могу 
се добити на горенаведени број телефона. Документацију доста-
вити на адресу школе.

ОШ „рАјкО урОШевиЋ“
Готовуша

38236 Штрпце
тел. 0290/70-089

Наставник разредне наставе

Наставник музичке културе
за 5 часова

Наставник руског језика
за 8 часова

Наставник изборног предмета: Чувари 
природе
за 4 часа

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, да кандидат има психичку, 
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, држављанство РС. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на кон-
курс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци). Изабрани кандидат је 
у обавези да пре закључења уговора о раду достави доказ да 
поседује здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
а надлежна служба за послове запошљавања вршиће проверу 
психофизичке способности. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом, на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“. За 
додатне информације обратити се управи школе или на горенаве-
дени број телефона.

ОШ „свети сАвА“
38227 Звечан, Жеровница

тел. 028/662-593

Психолог

Наставник хемије
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, са 4 часа недељно (25% 
радног времена)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, кандидати треба да испуња-
вају услове из члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Рок за 
пријављивање је осам дана од дана објављивања. Непотпуна и 
неблаговремена документа неће се узимати у разматрање.

КрагУјЕвац

ОШ „сретен млАденОвиЋ“
34321 Десимировац

тел. 034/561-539

Домар
за 50% радног времена, за рад у Десимировцу и 

издвојеним одељењима Опорница, Нови Милановац, 
Ресник и Горње Јарушице

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати 
морају да испуњавају и остале законске услове предвиђене чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 55/13), односно да имају одговарајуће образовање - III 
степен, електро или машинске струке.

Помоћни радник
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати 
морају да испуњавају и остале законске услове предвиђене чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 55/13), односно да имају одговарајуће образовање - I сте-
пен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО : да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и да је држављанин Републике 
Србије. Уверење о општој здравственој способности се прилаже по 
пријему у радни однос. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса слати на горенаведену адресу, секретаријату школе, са 
назнаком: „За конкурс“.

 наука и образовање
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филОлОШкО - уметниЧки фАкултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Хармоника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и призната уметничка 
дела или уметничка дела која представљају самосталан допринос 
уметности. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 
65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. 138. од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Фило-
лошко - уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. 
01-1739 од 17.06.2013. године (www.filum.kg.аc.rs), Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 643 од 
04.05.2009. године, Одлуком о изменама и допунама Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7 од 27.09.2012. 
године и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Француски језик и ужу научну област 

Методика наставе француског језика и 
књижевности

на одређено време пет година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из уже научне области 
за коју се бира, научне, односно стручне радове у одговарајућој 
области објављене у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и способност за наставни рад. Општи и посебни усло-
ви предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010 и 93/2012), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138. од 25.01.2011.) - 
(www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко - уметничког факултета у 
Крагујевцу (пречишћен текст бр. 01-1739 од 17.06.2013. године 
(www.filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009 и 32/2013), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу, бр. 643 од 04.05.2009. године, Одлуком о 
изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, бр. 659/7 од 27.09.2012. године и другим актима Факулте-
та и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на кон-
курс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној 
форми); оверена копија диплома; оверена копија извода из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 3 Закона о високом 
образовању (оверена копија); мишљење студената формирано 
на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у 
звању доцента у високошколској установи); за кандидате који се 
први пут бирају у звање доцента предвиђено је приступно преда-
вање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и доку-
ментација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се 
узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радови 
достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у 
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања.

филОлОШкО - уметниЧки фАкултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Немачка књижевност и култура

за 60% радног времена, на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Методика наставе немачког језика и 

књижевности
за 40% радног времена, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 и који 
показује смисао и способност за наставни рад и који познаје један 
од светских језика или магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације (за студије по старом закону). Докумен-
та која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија 
и стручна биографија (на CD-У и у штампаној форми); оверена 
копија диплома; оверена копија извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног органа 
(Полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела 
предвиђена чланом 62 став 3 Закона о високом образовању (ове-
рена копија). Фотокопије докумената морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће 
се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радо-
ви достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у 
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ШкОлА сА дОмОм зА уЧенике 
ОШтеЋенОг слуХА

34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, односно да поседује 
одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; поседо-
вање дозволе за рад (лиценце); најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; знање језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
потврду о радном стажу у области образовања и васпитања (нај-
мање 5 година у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања); уверење да против кандидата није 
покренута истрага и да није подигнута оптужница код надлежног 
суда; кратак преглед кретања у служби са биографским подацима, 
прилоге којима доказује своје стручне, организационе, моралне и 
друге квалитете; оквирни план рада за време мандата; доказ о 
знању језика на ком се изводи образовно - васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад - 
лекарско уверење - не старије од 6 месеци - подноси се пре закљу-
чења уговора о раду и уверење о неосуђиваности - прибавља 
школа. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.
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универзитет у крАгујевцу 
ПрирОднО - мАтемАтиЧки фАкултет

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну област 
Атомска, молекулска и оптичка физика

у Институту за физику, на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области физич-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим 
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

Ванредни професор за ужу научну област 
Органска хемија

у Институту за хемију, на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
хемијских наука. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 
93/12), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о система-
тизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Настава физике

у Институту за физику, на одређено време 1 година, 
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани физичар, 
са укупном просечном оценом најмање осам на студијама првог 
степена и уписане мастер академске или специјалистичке сту-
дије уже научне области за коју се бира. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07,97/08, 44/10 и 93/12) Статутом факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба 
да испуњавају и посебне услове прописане Законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правноснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

културни центАр „тОПОлА“
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа бб

тел. 034/811-618

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: VII/1 или VI степен стру-
чне спреме, друштвеног смера; радно искуство од три године у 
области културе и сродних делатности; да поднесе програм рада 
и развој Културног центра за мандатни период од 4 године; да 
познаје рад на рачунару; пожељно знање страног језика. Уз 
пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија - не старије од 6 месеци); диплому о стеченом високом 
или вишем образовању (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о радном искуству (потврду да кандидат има три године радног 
искуства у култури и сродним делатностима, са фотокопијом радне 
књижице); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
и да се против њега не води кривични поступак; биографију са 
контакт подацима. Пријаву на конкурс са доказима о испуњености 
услова слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурсну комисију“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Контакт телефон: 034/811-618. Рок 
за пријаву је 15 дана.

ПредШкОлскА устАнОвА „сОфијА 
ристиЋ“

34310 Топола, Авенија краља Петра I 10/а
тел. 034/813-744

Секретар

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и услове предвиђене чланом 39 Зако-
на о предшколском васпитању и образовању. Уз пријаву на кон-
курс приложити следећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рође-
них. Лекарско уверење о здравственој способности (уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду - не старије од 6 месеци) 
и уверење о неосуђиваности за дела из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана.

КраљЕво

ОШ „вук кАрАЏиЋ“
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и услове из чл. 3 став 1 тачка 12 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12): да има одговарајуће 
образовање; образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
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децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу 
документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених 
Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске 
установе о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик на ком се 
остварује образовно - васпитни рад - српски језик (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Доку-
ментација се доставља у оригиналу или у овереним фотокопија-
ма. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу школе или донети лично у просторије школе, радним дани-
ма, у времену од 09,00 до 12,00 часова.

ОШ „дрАгАн мАринкОвиЋ“
36203 Адрани

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Поповићима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо обра-
зовање у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013). На кон-
курс се могу пријавити кандидати који поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, испуњавају и посебне услове предвиђене 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да кандидат има завршено одговарајуће високо образовање (одго-
варајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављен-
ство РС; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; 
образовање из психолошких и педагошких 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. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Уз пријаву на конкурс поднети и одговарајућу 
документацију којом кандидат доказује да испуњава услове пред-
виђене законом, Правилником, као и овим конкурсом: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству; 
уверење (потврда) о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи; извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђи-
ваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уве-
рење се прилаже по доношењу одлуке. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЧибукОвАЧки ПАртизАни“
36000 Краљево, Карађорђева 178

тел. 036/359-660

Помоћни радник - хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Поред 
општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуња-
ва и следеће посебне услове: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс, са кратким био-
графским подацима и доказима о испуњавању тражених услова 
(извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци, сведочанство о завршеној основној школи), 
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Доказ о 
здравственој способности подноси се пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ПОљОПривреднО - ХемијскА ШкОлА 
„др ЂОрЂе рАдиЋ“

36000 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22
тел. 036/359-888

Професор социологије
са 30% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног радника

Професор немачког језика
са 33% радног времена

Педагог
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 8/11, 
8/13); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотоко-
пију дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству РС - не 
старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених. Лекар-
ско уверење о одговарајућој здравственој способности доставља 
се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Пре доношења одлуке о избору кандидата врши се 
провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
од стране Националне службе за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Документа слати на адресу школе. Ближа обавештења 
могу се добити на број телефона: 036/359-888, у времену од 09,00 
до 13,00 часова.

 наука и образовање
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универзитет у крАгујевцу 
фАкултет зА ХОтелијерствО и 

туризАм у врЊАЧкОј бАЊи
36210 Врњачка Бања, Војвођанска 5а

тел. 036/5150-024

Домар

УСЛОВИ: средња стручна спрема - III степен, радно искуство на 
одговарајућим пословима. Уз пријаву на конкурс доставити: био-
графију, оверену копију дипломе, уверење о држављанству и 
доказе о испуњавању услова о неосуђиваности. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу Факул-
тета, са назнаком: „За конкурс“.

гимнАзијА врЊАЧкА бАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

тел. 036/611-379

Наставник енглеског језика
са 17% радног времена

Наставник рачунарства и информатике
са 25% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања, а 
најдуже до краја школске 2013/2014. године

Наставник рачунарства и информатике
са 25% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног радника коме мирује радни однос

УСЛОВИ: у погледу услова, кандидат треба да испуњава услове 
прописане Законом основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013), Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61,05, 54/09 и 32/13), Колек-
тивним уговором, Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника у гимназији, Правилником о 
организацији и систематизацији радних места: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има психичку, 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 васпи-
тања; да зна српски језик, одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања; у 
погледу врсте стручне спреме да испуњава услове прописане Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника у гимназији и његовим изменама и допунама. Уз пријаву 
на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплому о врсти и степену стручне спреме, доказ 
о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања, доказ о познавању српског језика. Дока-
зи се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима - изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве поднети лично или их послати поштом, на 
горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата биће донета у 
року од 8 дана од добијања мишљења Школског одбора Гимназије 
у Врњачкој Бањи.

ОШ „јОШАниЧкА бАЊА“
36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17

тел. 036/478-206

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Раковац

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Ковачи

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће 
образовање сходно одредбама Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у основним 
школама; да је држављанин Републике Србије; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис - 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, увререње 
о положеном стручном испиту - ако није приправник, уверење о 
држављанству Републике Србије. Рок за пријављивање је 15 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „брАнкО рАдиЧевиЋ“
Вранеши

тел. 036/5466-263

Помоћни радник - хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидат уз 
пријаву прилаже: диплому о одговарајућој стручној спреми, уве-
рење о држављанству - не старије од 6 месеци и извод из мати-
чне књиге са холограмом. Копије морају бити оверене, овера не 
сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се доставља по 
коначности одлуке о избору, а пре потписивања уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним докумен-
тима слати на адресу школе. Сва обавештења могу се добити на 
број телефона: 036/5466-263.
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КрУШЕвац

ОШ „кнегиЊА милицА“
Доњи Рибник

тел. 037/731-134

Професор разредне наставе
за рад у подручном одељењу Доња Црнишава

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

руководећег места

Професор енглеског језика
на одређено време ради извођења наставе у млађим 
разредима, ради замене одсутне запослене преко 60 

дана (породиљско одсуство и одсуство  
ради неге детета)

Помоћни радник

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). 
Поред одговарајућег образовања, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија и након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ се доставља пре закључења 
уговора о раду); 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 Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора о раду); 
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са доказима 
доставити лично или поштом, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

лЕсКовац

сШ „светОзАр крстиЋ тОзА“
16203 Вучје, 29. новембра 10

тел. 016/3427-152

Професор српског језика и књижевности
са 72,22% радног времена

Професор математике
са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кан-
дидати су дужни да испуњавају следеће услове: високо образо-
вање предвиђено чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 наведеног Закона; да има држављанство РС. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ да 
кандидат није осуђиван за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 
3 ЗОСОВ - прибавља школа службеним путем. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова слати на наведену адресу.

средЊА ШкОлА грделицА
16220 Грделица, 29. новембра бб

тел. 016/3426-161

Професор математике
са 55,56% радног времена

Професор теорије дизајна
са 60% радног времена

Помоћни наставник практичне наставе - 
столарство

са 50% радног времена

Помоћни наставник практичне наставе - 
столарство

са 50% радног времена

Радник на одржавању машина - помоћни 
наставник

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кан-
дидати су дужни да испуњавају следеће услове: да имају одгова-
рајућу врсту стручне спреме према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/11, 
8/11), као и да испуњавају услове предвиђене чл. 8 став 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати уз пријаву достављају 
следећу документацију: оригинал или оверен препис дипломе 
(као доказ о одговарајућем образовању), извод из матичне књиге 
рођених, држављанство РС, доказ да нису осуђивани и да се про-
тив њих не води истрага. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“.

ОШ „сијАринскА бАЊА“
16246 Сијаринска Бања

тел. 016/895-125

Секретар
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, диплпмирани правник - мас-
тер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године; поседо-
вање физичке, психичке и здравствене способности, држављан-
ство 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у обзир приликом разматрања. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: диплому или оверен препис дипло-
ме о стручној спреми, уверење или оверен препис уверења о поло-
женом стручном испиту, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
(не старије од шест месеци), уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа). Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе или на број телефона: 016/895-125.
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ОШ „милутин смиљкОвиЋ“
16207 Винарце

тел. 016/253-349

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (оверен препис дипломе о сте-
ченој стручној спреми); сертификат о завршеној уводној обуци за 
педагошког асистента; доказ о познавању ромског језика; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству и уверење да 
кандидат није осуђиван.

ОШ „трАјкО стАменкОвиЋ“
16000 Лесковац, Дубочица 72

тел. 016/222-725

Наставник биологије
на одређено време до повратка радника са функције, 

са 70% радног времена

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба 
да има стечено одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12 и 15/13), 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова - наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из 
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и вас-
питања), да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
РС. Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому 
о стеченом образовању и доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју бодова, односно положеним испитима или оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу). Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене 
фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. По 
истеку конкурсног рока, директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, при-
меном стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

Помоћни радник (хигијеничар - спремачица)

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; 
држављанство РС; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 

основама система образовања и васпитања (доказ прибавља шко-
ла). Уверење о здравственој способности подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да приложе и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци), доказ о стручној спреми и уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци). Копије морају бити оверене. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узети у разматрање.

ОШ „никОлА скОбАљиЋ“
16000 Велико Трњане

тел. 016/242-368

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава сле-
деће услове: држављанство РС; да има одговарајуће високо обра-
зовање прописано чл. 8 ст. 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године; да испуњава 
остале услове за наставника основне школе, за педагога или пси-
холога школе, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе (након доношења подзаконског акта који ће 
прописати програм обуке, начин и поступак полагања испита за 
директора); најмање 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања, након одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом, ученицима и 
запосленима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (потврду прибавља школа, пре 
доношења одлуке о избору). Уз пријаву на конкурс приложити: 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; ове-
рен препис (фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми); ове-
рен препис (фотокопију лиценце за наставника, педагога или пси-
холога, односно уверење о положеном стручном испиту); потврду 
о радном искуству у области образовања и васпитања; радну био-
графију; оквирни план рада за време мандата; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(не старији од 6 месеци) - подноси се пре закључења уговора о 
раду. Одлука о избору директора школе биће донета у року од 2 
месеца после истека рока за пријављивање на конкурс. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања.

ОШ „јОсиф ПАнЧиЋ“
Орашац

16201 Манојловце
тел. 016/734-334, 734-488

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин РС; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора најмање три месеца, нити за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање послова у школи; одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
кратку биографију; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.
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ОШ „ЂурА јАкШиЋ“
16231 Турековац

Наставник математике
са 77,77% радног времена

Наставник биологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кан-
дидати су дужни да испуњавају следеће услове: да имају одгова-
рајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), а у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012); психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин РС. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс доста-
ви: оригинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци, осим уколико се ради о новом обрасцу); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци). Школа прибавља доказ да кандидат није осуђиван. Директор 
врши избор кандидата које у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава упућује на претходну проверу психофизичких 
способности, коју врши Национална служба за запошљавање. Пре 
закључења уговора о раду изабрани кандидат доставља лекарско 
уверење. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ОШ „АцА синАдинОвиЋ“
16222 Предејане, Омладинска 28

тел. 016/3406-117

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у селу Граово

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кан-
дидати су дужни да испуњавају следеће услове: према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи и услови прописани чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13). Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

гимнАзијА
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Професор математике
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, са 44,44% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар
са 44,45% радног времена

Професор филозофије
са 80% радног времена

Професор физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба 
да има и стечено одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-

ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 15/13); 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 сис-
темом преноса бодова - наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из чл. 8 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство РС. Уз пријаву 
на конкурс поднети: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом 
образовању и доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју бодова или оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу). Сва документа се прилажу у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. По 
истеку конкурсног рока, директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 
ученицима. Психолошку процену способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

лоЗнИца

ПОниШтеЊе делА ОглАсА 
ОШ „ПетАр врАгОлиЋ“
15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Оглас објављен 09.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: наставник физичког 
васпитања, са 40% радног времена, на одређено време, 
а најдуже до краја школске 2013/2014. године, за рад у 
издвојеним одељењима Горња Трешњица и Доња Љубо-
виђа. У осталом делу оглас је непромењен.

устАнОвА зА ПредШкОлскО вАсПитАЊе 
и ОбрАзОвАЊе „нАША рАдОст“

15314 Крупањ, Мачков камен 5
тел. 015/581-260

Васпитач
на одређено време, са 75% радног времена, до 

завршетка ППП (краја радне 2013/2014. године), за 
рад у предшколској припремној групи у селу Врбић

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне или основне академске студије) у трајању од три године 
или на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), васпитач у складу са законом, 
да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; неосуђиваност 
првостепеном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обарзовања и васпитања, 
извод из матичне књиге рођених РС. Уз пријаву поднети: податке о 
краћој животној и радној биографији, доказ о психичкој, физичкој 
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и здравственој способности за рад са децом, лекарско уверење, 
оверен препис (фотокопију дипломе) о стеченој стручној спре-
ми. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или 
поштом, на адресу Установе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Кандидат ће бити писмено обавештен о избору. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

нИШ

електрОтеХниЧкА ШкОлА „никОлА 
теслА“

18000 Ниш, Александра Медведева 18
тел. 018/588-051

Наставник програмирања
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник програмирања
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер елек-
тротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер 
електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломи-
рани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и инфор-
матике; професор информатике; дипломирани инжењер за инфор-
мационе системе, односно дипломирани инжењер организације за 
информационе системе или дипломирани инжењер организационих 
наука, одсеци за информационе системе, информационе системе 
и технологије; дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани 
математичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, прет-
ходно завршене основне академске студије у области електротехни-
ке и рачунарства, на свим студијским програмима, осим из области 
енергетике; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, сту-
дијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене 
основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, 
на студијском програму рачунарске мреже и комуникације; мастер 
математичар, мастер информатичар или мастер инжењер инфор-
мационих технологија - сви са претходно завршеним основним сту-
дијама са најмање положених: пет једносеместралних предмета 
из области рачунарства и информатике, од тога најмање један из 
области програмирање и најмање један из области објектно оријен-
тисано програмирање (један двосеместрални предмет се рачуна као 
два једносеместрална предмета); два предмета из једне или две од 
следећих области: математика или теоријско рачунарство; мастер 
инжењер организационих наука, завршене мастер академске сту-
дије на смеру информациони системи и технологије или софтверско 
инжењерство и рачунарске науке и завршене основне студије са 
најмање положених: пет једносеместралних предмета из области 
рачунарства и информатике, од тога најмање један из области про-
грамирање и најмање један из области објектно оријентисано про-
грамирање (један двосеместрални предмет се рачуна као два једно-
семестрална предмета); два предмета из једне или две од следећих 
области: математика или теоријско рачунарство.

Наставник мехатронских система, тестирања и 
дијагностике мехатронских система

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
машинства; дипломирани машински инжењер; дипломирани 
инжењер електронике; дипломирани инжењер електротехнике.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање (доказ доставити уз пријаву на 
конкурс); психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван прав-
носнажном 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); држављанство Републи-
ке Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс); да кандидат зна 
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; извод из матич-
не књиге рођених (доказ доставити уз пријаву на конкурс). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПреХрАмбенО - ХемијскА ШкОлА
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

тел. 018/245-645

Наставник опасног отпада, одрживог развоја, 
рециклажних технологија и загађивања и 

заштите ваздуха, у подручју рада металургија
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник хемије, познавања материјала 
и рециклаже материјала, у подручју 

рада хемија, неметали и графичарство и 
металургија

са 50% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 8, 
120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 
5/91...8/11, 9/13), Правилником о наставном плану и програму 
огледа за образовни профил техничар за рециклажу („Просветни 
гласник РС“, бр. 4/09) и Правилником о наставном плану и програ-
му огледа за образовни профил техничар за козметичку техноло-
гију и техничар за графичку припрему („Просветни гласник РС“, 
бр. 21/04...4/13). Директор врши ужи избор кандидата које упућује 
служби за послове запошљавања у Нишу на психолошку процену 
способности за рад са ученицима. Уз пријаву доставити у овереној 
фотокопији: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених.

ОШ „ивАн гОрАн кОвАЧиЋ“
18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14

тел. 018/4548-710

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз 
пријаву доставити: сведочанство о завршеној основној школи; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
(доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); 
уверење да се против кандидата не води кривични поступак; уве-
рење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Сва документа се достављају у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „уЧитељ тАсА“
18000 Ниш, Рајићева 24

тел. 018/522-834

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном 

 наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 55  16.10.2013.  |  Број 539  |   

пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; 
знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кан-
дидат уз пријаву треба да достави: биографске податке; доказ о 
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија). Уколико кандидат није стекао образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, вршиће се претход-
на провера психофизичких способности кандидата који уђу у ужи 
избор, од стране надлежне службе за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Непотпуне, неблаговремене и 
недопуштене пријаве неће се узимати у разматрање.

новИ паЗар

ШкОлА зА дизАјн текстилА и кОЖе
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/312-799

Помоћни радник

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање; пси-
хичку, физичку и здравствену способност; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити 
следећу документацију: доказ о стручној спреми; извод из мати-
чне књиге рођених; радну књижицу и уверење о држављанству. 
Уверење да кандидат није кажњаван и да није осуђиван - при-
бавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључи-
вања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ОШ „вук кАрАЏиЋ“
36320 Тутин, Кулина бана 5

тел. 020/811-180

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Биохане, на одређено 

време до повратка раднице са породиљског одсуства

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у издвојеном одељењу 
Бујковиће, до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у истуреном одељењу 

Бовањ, до повратка раднице са породиљског 
одсуства

Професор музичке културе

УСЛОВИ: високо образовање усмислу чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), са називом стручне спреме према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012). Уз пријави кандидати подносе: 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, уверење 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ, уверење о држављанству, краћу био-
графију и друге доказе у смислу чл. 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве са непотпуном документацијом неће 
се разматрати.

новИ са д

„NS PROGROUP“ DОО
21000 Нови Сад, Железничка 4
е-mail: info@nsprogroup.еdu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Потребно је да кандидати на горенаведени мејл пошаљу радне 
биографије.

ОШ „брАтствО и јединствО“
21460 Врбас, Палих бораца 2

тел. 021/702-515, 705-337, 707-187
e-mail: skolabjv@krstarica.com

1. Наставник енглеског језика
на одређено време, са 86% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи - професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика 
и књижевности; мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет - профил енглески језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет - профил 
енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер.

2. Школски педагог
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи - профил педагогије; дипломирани педагог - општи смер 
или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог - пси-
холог; дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани педа-
гог - мастер.

3. Радник на одржавању чистоће

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); кандидат за радна 
места под ред. бр. 1 и 2 конкурса мора да поседује образовање 
прописано чл. 8 ст. 2 и ст. 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, а кандидат за радно место под ред. бр. 3 
- основно образовање; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС; да знају језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме, а кандидат за радно место под ред. бр. 3 - овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању; 
доказ о образовању 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 бодо-
ва или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (односи се на кандидате за радна места под 
ред. бр. 1 и 2 конкурса); доказ о држављанству РС; доказ о знању 
српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли - стечено образовање на српском језику или положен испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
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децом и ученицима (лекарско уверење) - подносе само изабрани 
кандидати, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“.

универзитет „сингидунум“ 
фАкултет зА еврОПске 

ПрАвнО-ПОлитиЧке студије
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

тел. 021/6756-222
е-mail: оffice@fepps.еdu.rs

Стручни сарадник за област политиколошких 
наука

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, из одговарајуће области 
и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образо-
вању и Статутом Факултета и способност за наставни рад. Пријаве 
са потребном документацијом којом се доказује испуњеност усло-
ва конкурса подносе се Факултету.

Пу „кОлибри“
21420 Бач, Школска 3

тел. 021/772-080, 771-770

Васпитач предшколске деце
на одређено време, за рад у мешовитој групи

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена струковна школа за 
образовање васпитача. Уз молбу приложити: биографију, оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење, уверење о држављанству, уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат мора да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом, најмање 5 година радног искуства у 
раду са децом, као и положен стручни испит - лиценца за васпита-
че. Пријаве слати на горенаведену адресу. Додатне информације 
могу се добити на горенаведене бројеве телефона. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 
дана.

ОснОвнА музиЧкА ШкОлА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

тел. 021/706-431

Рачуновођа
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста - VII степен или виша стручна 
спрема - VI степен, економског смера, положен стручни испит.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове пред-
виђене Законом о раду и Законом о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају (ориги-
нал или оверену фотокопију): диплому, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству РС. Уверење да кандидат није 
осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адре-
су или лично предати у школи. Ближе информације могу се добити 
на горенаведени број телефона.

ОШ „ивО лОлА рибАр“
21428 Плавна, Маршала Тита 48

Директор

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању (високо 
образовање на студијама другог степена, дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, односно основне студије у трајању од 
4 године); оверену копију решења о положеном стручном испиту, 
односно лиценцу за наставника, педагога или психолога; доказ да 
кандидат има најмање пет година рада у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; доказ о физичкој и психичкој способности за 
рад (лекарско уверење); уверење о држављанству РС; биографију 
са кратким прегледом радног искуства. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОниШтеЊе делА кОнкурсА 
АкАдемијА уметнОсти

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: стручни сарад-
ник за област Ликовне уметности, ужа област Сликарство, 
на одређено време 4 године. У осталом делу конкурс је 
непромењен.

АкАдемијА уметнОсти
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Сарадник у настави за област Ликовне 
уметности, ужа област Сликарство

са 50% радног времена, на одређено време 1 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области ликовних уметности, уписане мастер академске 
студије из области Сликарство, студије првог степена завршене 
са укупном просечном оценом најмање осам. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије 
уметности. Закон о високом образовању и Статут Академије умет-
ности налазе се на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.
аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“). Уз пријаву на конкурс 
кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним 
одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављену од суда (не 
старије од 6 месеци), лична карта (фотокопија или очитана био-
метријска лична карта), попуњен образац биографских података 
(Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.
аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен 
у штампаној и електронској форми (CD), уверење о уписаним мас-
тер академским студијама и уверење о просечној оцени на основ-
ним студијама. Рок за пријаве је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају 
се на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.
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медицински фАкултет
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Сарадник у настави за ужу научну област 
Итерна медицина (Хематологија)

на одређено време 1 година, радно време краће од 
пуног (15 сати)

УСЛОВИ: да је кандидат студент мастер академских или специја-
листичких студија или кандидат са завршеним интегрисаним ака-
демским студијама медицине који је студије првог степена, односно 
интегрисане академске студије медицине завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факулте-
та у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 
Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете под-
носе доказ да су у радном односу у здравственој установи која 
је наставна база Факултета. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености услова 
конкурса (оверене копије диплома, за клиничке предмете доказ 
о радном односу у здравственој установи која је наставна база 
Медицинског факултета, списак радова и публикација, оригинал 
или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављи-
вању, доказе о педагошком искуству и позитивно оцењеној педа-
гошкој активности). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински 
факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се 
писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 
3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања.

фАкултет теХниЧкиХ нАукА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Доцент или ванредни професор за ужу 
стручну, уметничку, односно научну област 

Енглески језик

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен филозофски факул-
тет, струке енглески језик, доктор филолошких наука и услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Квалитет, ефективност и 

логистика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке индустријско 
инжењерство и менаџмент и услови прописани чланом 72 Закона 
о високом образовању.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни 
однос (навести прецизан назив уже научне области) и доказе о 
испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фото-
копије диплома, доказ о држављанству, свим дипломама стеченим 
у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, 
списак објављених научних радова, књиге и саме радове, уверење 
о одобреној докторској дисертацији или уверење о упису на док-
торске студије, односно уверење о упису на мастер студије. Прија-
ве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. 
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

филОзОфски фАкултет
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Лектор за ужу научну област Англистика
2 извршиоца

Наставник страног језика за ужу научну 
област Германистика

3 извршиоца

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Медијевистика

Асистент за ужу научну област Историја 
модерног доба

2 извршиоца

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Психологија
3 извршиоца

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Романистика

Асистент за ужу научну област Романистика

Асистент за ужу научну област Социологија

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

теоријом књижевности

Асистент за ужу научну област Историја 
мађарске књижевности са компаратистиком и 

теоријом књижевности

УСЛОВИ: Потребна документација за пријављивање на конкурс: за 
наставника (сва звања) - универзитетски професор: оверена фото-
копија дипломе доктора наука; биографија састављену на осно-
ву упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.
ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата образац 
пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставника); 
подаци о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, 
као и сами радови; за асистента или вишег наставника вештина: 
оверена фотокопија дипломе о завршеним основним и мастер сту-
дијама или магистарским студијама; потврда о упису на докторске 
студије или потврда да је тема докторске дисертације одобрена 
(за кандидате који завршавају докторат по раније важећим про-
писима) - само за асистенте; биографија састављена на осно-
ву упитника који се може преузети са веб-сајт Факултета (www.
ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата, извештај 
за избор у звање сарадника); подаци о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова, као и сами радови; за сарадника у 
настави: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним сту-
дијама; потврда о упису на одговарајуће мастер академске студије 
(само за сарадника у настави); биографија састављена на осно-
ву упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.
ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата, извештај 
за избор у звање сарадника); подаци о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова, као и сами радови. Рок за подношење 
пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
доставити на адресу Факултета.
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ПОљОПривредни фАкултет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни професор за ужу научну област 
Хемија и биохемија

УСЛОВИ: доктор природно-математичких наука, хемија и биохемија.

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Привредно право

УСЛОВИ: доктор правних наука, привредно право.

Предавач за ужу научну област Страни језик - 
енглески

УСЛОВИ: филозофски факултет, енглески језик.

Доцент за ужу научну област Хортикултура и 
пејзажна архитектура

УСЛОВИ: доктор пољопривредних, архитектонских или шумарских 
наука - област хортикултуре и пејзажне архитектуре.

Асистент за ужу научну област Болести 
животиња и хигијена анималних производа

УСЛОВИ: ветеринарски или пољопривредни факултет, смер вете-
ринарска медицина.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05). Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву 
кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености услова по 
овом конкурсу: биографске податке, научне и стручне радове, као 
и доказе о њиховом објављивању, уверења о наставку студија (за 
сарадничка звања). Пријаве достављати на адресу: Универзитет у 
Новом Саду, Пољопривредни факултет (За конкурс), 21000 Нови 
Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

фАкултет теХниЧкиХ нАукА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Метрологија, квалитет, прибори 

и еколошко инжењерски аспекти

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, завршене 
мастер академске студије производног машинства и услови пропи-
сани чланом 72 Закона о високом образовању. Приложити: мол-
бу за избор у звање и пријем у радни однос (навести прецизан 
назив уже научне области) и доказе о испуњености услова кон-
курса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о 
држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству потреб-
но је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених 
научних радова, књиге и саме радове, уверење о одобреној док-
торској дисертацији или уверење о упису на докторске студије, 
односно уверење о упису на мастер студије. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, за сваки конкурс појединачно. Комисија ће раз-
матрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања.

ПОљОПривредни фАкултет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Научни сарадник за ужу научну област 
Биотехничке науке - хемија и биохемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области 
за које се бира. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене 
Законом о научноистраживачком раду - члан 70 („Сл. гласник РС“, 
бр. 110/05) и Статутом Пољопривредног факултета у Новом Саду. 
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказ о испуњености 
услова по овом конкурсу, биографске податке, научне и стручне 
радове и доказе о њиховом објављивању. Пријаве достављати на 
адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет (За 
конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

исПрАвкА кОнкурсА 
висОкА ПОслОвнА ШкОлА  

струкОвниХ студијА
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

тел. 021/4854-028

Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радно место: наставник страног 
језика за ужу област Пословни језик - енглески, на одређе-
но време од 5 година - 3 извршиоца, у условима се бришу 
се речи: најмање пет. У условима за радно место: предавач 
за ужу област Менаџмент у туризму, на одређено време од 
5 година, уместо речи: доктор наука из области туризма, 
треба да стоји: доктор економских наука.

висОкА ПОслОвнА ШкОлА 
струкОвниХ студијА

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија за ужу област 
Пословна економија (економика предузећа)

УСЛОВИ: доктор економских наука; објављени научни и стручни 
радови, најмање пет, из уже области за коју се кандидат бира; спо-
собност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Пред-
ност имају кандидати са педагошким искуством.

Професор струковних студија за ужу област 
Пословно право

за 1/3 радног времена, на одређено време од једне 
године

УСЛОВИ: доктор правних наука; објављени научни и стручни радо-
ви, најмање пет, из уже области за коју се кандидат бира; способ-
ност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност 
имају кандидати са педагошким искуством.

Наставник вештина за ужу област Менаџмент 
у туризму

на одређено време до 4 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, радно искуство из уже 
области за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; 
држављанство Републике Србије.

Напомена: Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи, не може стећи звање настав-
ника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: фотокопије дипло-
ма о завршеним основним и последипломским студијама; биогра-
фију; списак научних и стручних радова, као и саме радове; доказ 
о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за 
пријаву на конкурс, сачинити извештај о пријављеним кандидатима 
и ставити га на увид јавности на период од 8 дана, о чему ће канди-
дати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

 наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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средЊА струЧнА ШкОлА  
„др рАдивОј увАлиЋ“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и једнинства 23
тел. 021/6040-428

Наставник економске групе предмета
на одређено време

Наставник економске групе предмета
на одређено време, са 60% радног времена

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време

Наставник хемије
на одређено време, са 20% радног времена

Наставник математике
на одређено време, са 27,5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године, у складу са чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13). Кандидат који је стекао образовање по 
прописима који уређују високо образовање, почев од 10.09.2005. 
године, дужан је да достави потврду да ли се ради о студијама 
првог или другог степена, са своје високошколске установе, да има 
врсту стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 
8/2011 и 9/2013), да зна језик на ком се остварује образовно - вас-
питни рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у скалду са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио за лицен-
цу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30+6 бодова у складу са 
Европским системом преноса бодова (доказ о томе прилаже се уз 
конкурсну документацију). Кандидати уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе; доказ да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, са најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова или уверење о положеном испиту за лиценцу; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; крат-
ку биографију - CV. Уверење да кандидати нису осуђивани при-
бавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Извод из матичне књиге рође-
них и копије диплома не смеју бити старије од 6 месеци. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве које садрже документа која нису оверена или ориги-
нална неће бити разматране. Све пријаве слати на горенаведену 
адресу.

панчЕво

ОШ „гОце делЧев“
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

тел/факс: 013/2624-059

Педагошки асистент
до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: да кандидат има завршено средње образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког 
асистента, у складу са Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2010). Уз пријаву кандидат прилаже следећу документацију (у 
оригиналу или оверену фотокопију): сведочанство о завршеном 
средњем образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), сертификат о заврше-
ном уводном моделу (обуци) за педагошког асистента, у складу са 
Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010). Уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом из чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - 
школа прибавља службеним путем. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
кратком биографијом и потребном документацијом доставити на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и прија-
ве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети у 
разматрање.

поЖ арЕвац

ОШ „десАнкА мАксимОвиЋ“
12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32

тел. 012/211-718, 226-422

Наставник музичке културе
са 14 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању, односно образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири године. Кан-
дидат треба да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о 
раду као и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и 
услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник“, бр. 11/2012). Кандидат мора да има одговарајуће обра-
зовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
диплому и уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, као 
и извод из матичне књиге рођених, док лекарско уверење прила-
же непосредно пред закључење уговора о раду. Сва документа се 
прилажу у оригиналу или у овереној копији. Овера истих не може 
бити старија од 6 месеци. Пријаве се могу подносити непосред-
но или поштом, на адресу школе. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске 
податке. Рок за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања.
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ОШ „бАтА булиЋ“
12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1

тел. 012/331-179, 332-180

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 30% радног времена

Наставник хемије
са 80% радног времена

Наставник математике

Наставник математике
са 75% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 44% радног времена, ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физике
на одређено време, са 70% радног времена, до 
повратка запосленог коме мирује радни однос

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време, са 30% радног времена, до 
повратка запосленог коме мирује радни однос

Спремачица
за рад у подручном одељењу Лопушник

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног 
односа треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 51/11, 53/13). Кандидати за радна места 
наставника и посебне услове прописане чланом 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
51/11, 53/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, а кандидати за радно 
место спремачица: завршена најмање основна школа. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе, сведочанства о завршеној шко-
ли - кандидат за радно место: спремачица; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (доказ - доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима могу се поднети лично или поштом, на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације могу се 
добити на бројеве телефона: 012/331-179 и 012/332-180.

ОШ „ЂурА јАкШиЋ“
Топоница

12311 Мало Црниће
тел. 012/266-396

Наставник физике
са 30% радног времена (6 часова недељно), за рад у 

матичној школи у Топоници

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање, 
односно стручну спрему према члану 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13) и чл. 8 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове (у складу са чланом 120 Закона о 

основама система образовања и васпитања - „Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/11, 55/13): одговарајуће образовање, да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду), да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (прибавља школа по службеној дужности), држављан-
ство Републике Србије, да знају језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, доказ да кандидат поседује образовање у складу са чланом 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, из 
педагошких, психолошких и метотичких 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 или доказ о положеним испи-
тима (кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије) или доказ о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправ-
нике и друга лица која могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита), оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци), оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не сме бити старије од 6 месеци) 
и доказ да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. 
Сви докази морају да буду не старији од шест месеци. Документа-
ција се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа кан-
дидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на број телефона: 012/266-396.

ОШ „ивО лОлА рибАр“
12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а

тел. 012/7662-132

Професор физике
са 10% радног времена

Професор математике
са 60% радног времена

Професор француског језика
са 40% радног времена

Професор географије
са 30% радног времена

Професор географије
са 25% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), 
опште услове за заснивање радног односа прописане Законом о 
раду, услове из чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: држављанство Републике Србије; да канди-
дати имају психичку, 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 осно-
вама система образовања и васпитања; одговорајуће образовање 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сардника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и да зна језик на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад. Уз пријаву - молбу поднети ори-
гинале или оверене фотокопије следећих докумената: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених, доказ о стеченој стручној спреми (прописану врсту и 
степен), доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, уверење да кандидат 
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није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду, психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака, док извод из каз-
нене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни 
копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане Правилником 
о организацији и систематизацији послова ОШ „Иво Лола Рибар“ 
Велико Градиште и опште услове за заснивање радног односа 
предвиђене Законом о раду: I степен стручне спреме, заврше-
на основна школа, држављанство Републике Србије, психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, знање језика на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Уз пријаву - молбу поднети оригинале или оверене фотоко-
пије следећих докумената: уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о стеченој 
стручној спреми (прописану врсту и степен), доказ о испуњености 
услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, уверење да кандидат није под истрагом и да се против 
њега не води кривични поступак (не старије од 6 месеци). Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду, психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака, док извод из казнене евиденције прибавља школа по 
службеној дужности. Пријаве слати на адресу школе.

средЊА ШкОлА великО грАдиШте
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/663-131

Професор немачког језика
са 77% радног времена

Професор француског језика
са 35% радног времена

Професор српског језика и књижевности
са 33% радног времена

Професор музичке културе
са 10% радног времена

Професор физике
са 10% радног времена

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка радника са 

боловања, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 
8/11 и 9/13). Уз пријаву кандидат доставља: доказ да има одго-
варајуће образовање (прописану врсту и степен стручне спреме), 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци) и уверење да се против кан-
дидата не води судски поступак за дела предвиђена чланом 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 

(не старије од 6 месеци). Документа се подносе у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Лекарско уверење подноси се непосредно 
пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу школе. Све додатне информације могу се 
добити на број телефона: 012/663-131.

ПредШкОлскА устАнОвА „гАлеб“
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне или основне 
академске студије) у трајању од три године или на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач и нај-
мање 1 година радног искуства.

Спремачица

УСЛОВИ: осмогодишња школа - I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву мора доставити: уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, овере-
ну фотокопију трајног извода из матичне књиге рођених, диплома 
- сведочанство (или оверен препис) о стеченој стручној спреми, 
лекарско уверење о психофизичкој и општој здравственој способ-
ности за рад са децом - доставља се након доношења одлуке о 
избору кандидата, уверење да кандидат није правноснажно осуђи-
ван за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основима система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11) - прибавља Установа по службеној дужности. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

ПредШкОлскА устАнОвА „мАјски цвет“
12220 Велико Градиште, Омладински трг бб

тел. 012/7662-633

Санитарни техничар
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа - 
санитарног смера, да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложи-
ти: извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уве-
рење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци 
(оверена фотокопија), диплома о завршеној школи (оверена фото-
копија) и уверење да кандидат није под истрагом. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања.
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ОснОвнА ШкОлА 
„бОЖидАр димитријевиЋ кОзицА“

12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

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

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

Наставник математике
са 360% радног времена

4 извршиоца

Наставник физике
са 20% радног времена, за рад у Барама

2 извршиоца

Наставник разредне наставе
са 200% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у 
Братинцу и Касидолу

2 извршиоца

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник италијанског језика
са 23% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у 
Брадарцу

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: диплома о завршеном факултету, уверење о држављан-
ству и да кандидат зна језик на ком се изводи настава (српски 
језик). Диплому и уверење о држављанству потребно је поднети 
у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о држављанству 
не сме бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве са документацијом која је поднета супротно 
конкурсом прописаним условима неће се узети у разматрање.

исПрАвкА кОнкурсА 
ОШ „ЖАркО зреЊАнин“

12306 Велико Лаоле

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радна места: наставник мате-
матике, са 90% радног времена, на одређено време, и 
наставник енглеског језика, са 45% радног времена, на 
одређено време, и треба да гласи: наставник математике, 
са 90% радног времена, на неодређено време, и наставник 
енглеског језика, са 45% радног времена, на неодређено 
време.

прИјЕпољЕ

ОШ „брАнкО рАдиЧевиЋ“
36311 Штавље, Нова бб

Професор музичке културе
за 25% часова недељне норме

Професор ликовне културе
за 25% часова недељне норме

Професор историје
за 35% часова недељне норме

Професор географије
за 35% часова недељне норме

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о 
раду мора да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће 
образовање, односно одговарајућа висока стручна спремуапрема 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс, оверен пре-
пис дипломе о завршеном образовању, уверење о држављанству 
РС (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
и лекарско уверење (не старије од шест месеци). Уверење о неос-
уђиваности - школа прибавља по службеној дужности.

ОШ „светОзАр мАркОвиЋ“
31305 Бродарево, Пионирска бб

Наставник математике

Наставник математике
са 77% радног времена

Наставник музичке културе
са 65% радног времена

Наставник руског језика
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године

Наставник руског језика
за рад у ИО Комаран, са 44,4% радног времена

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

Наставник биологије
за рад у ИО Комаран, са 40% радног времена

Наставник музичке културе
за рад у ИО Комаран, са 25% радног времена

Наставник енглеског језика
за рад у ИО Завинограђе, Ивезићи, Поток, Гостун, 

Заступ и Слатина, на одређено време до краја 
школске 2013/2014. године, са 70% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Слатина

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Г. Страњани, на одређено време до краја 

школске 2012/2014. године
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Наставник разредне наставе
за рад у ИО Брајковац, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Матаруге, одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Заступ, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Завинограђе, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Ивезићи, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Помоћни радник
за рад у ИО Г. Страњани, са 50% радног времена, на 
одређено време до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 8 и да испуњава услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе тражена документа (не старија од 6 месеци), изузев одго-
варајућег образовања, оригинал или оверене копије.

теХниЧкА ШкОлА ПријеПОље
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/711-990

Наставник текстилне групе предмета
на одређено време до краја школске 2013/2014. године

3 извршиоца - 2 извршиоца за 20 часова (пуна 
норма) и 1 извршилац за 18 часова (90% норме)

Наставник теоријске групе предмета - цртање 
и сликање

на одређено време до краја школске 2013/2014. 
године, за 12 часова (60% норме)

Наставник дизајна текстила
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године, за 20 часова (пуна норма)

УСЛОВИ: Услови за извођење наставе одређени су Правилником о 
изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Просветни гласник“, бр. 8/11).

Наставник математике
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године, за 10 часова (50% норме)

Наставник музичког васпитања
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године, за 3 часа (15% норме)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за заснивање 
радног односа из чл. 24 до 26 Закона о раду и чл. 8 и 120 став 1 
тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилника о 
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у стручним школама.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави тра-
жена документа: оверену копију дипломе, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених.

екОнОмскО - тргОвинскА ШкОлА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/710-018

Професор физике
за 6 часова (30% норме), на одређено време до 

31.08.2014. године

Професор економске групе предмета
на одређено време до 31.08.2014. године

2 извршиоца

Наставник куварства - гастролог
на одређено време до 31.08.2014. године

2 извршиоца

Наставник куварства - гастролог
за 45% норме часова, на одређено време до 

31.08.2014. године

Професор музичке уметности
за 5% норме часова, на одређено време до 

31.08.2014. године

Наставник технолог, предмет: Исхрана, за 
угоститељску струку

за 20% норме часова, на одређено време до 
31.08.2014. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 55/2013). Уз пријаву на конкурс приложити: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој сручној спреми, решење 
о нострификацији дипломе (за дипломе за које је то потребно по 
Закону), доказ о поседовању држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених).

проКУпљЕ

гимнАзијА ПОдујевО
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/380-533

Професор математике
за 89% радног времена

УСЛОВИ: завршен природно - математички факултет.

Професор социологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет.

Професор историје
за 40% радног времена

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет.

Професор физике
за 45% радног времена

УСЛОВИ: завршен природно - математички факултет.

Професор филозофије
за 15% радног времена

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет.

 наука и образовање



   |  Број 539  |  16.10.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs64 

Професор француског језика
за 44% радног времена

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет.

Професор латинског језика
за 22% радног времена

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет.

Професор физичког васпитања
за 40% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Професор логике
за 10% радног времена

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет.

Професор устава и права грађана
за 5% радног времена

УСЛОВИ: завршен правни факултет.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања - VII/1 степен 
стручне спреме у наведеном занимању, да је држављанин РС, поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном судском пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Пријаве са документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

ОШ „свети сАвА“
18400 Прокупље, Милоша Црњанског 2

тел. 027/321-988

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: 1. VII степен стручне спреме, завршен дефектолошки 
факултет, смер олигофренолог; 2. физичка, психичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Доказе из тач. 1 
и 4 подносе кандидати, доказ из тачке 3 прибавља школа, а из 
тачке 2 подноси само изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду. Сву документацију доставити у оригиналу или оверене 
копије. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне, неблаговре-
мене и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса у 
погледу врсте и степена стручне спреме неће се разматрати.

ОШ „9. ОктОбАр“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1

тел. 027/331-043

Наставник математике
са 88% радног времена (35 часова недељно)

Педагошки асистент
на одређено време, са пуним радним временом (40 

часова недељно), до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: За радно место наставника математике, кандидат мора 
испунити следеће услове: да је држављанин Републике Србије, 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и 
да испуњава услове из чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - достављање уверења о стеченом обра-

зовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 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 основама система обра-
зовања и васпитања. За радно место педагошког асистента канди-
дат мора испунити, поред општих, и посебне услове: средње обра-
зовање, завршена обука за педагошког асистента и знање ромског 
језика. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

смЕдЕрЕво

музиЧкА ШкОлА „кОстА мАнОјлОвиЋ“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8

тел. 026/222-534

Професор аудиовизуелне технике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, одсек електро-
нике и телекомуникације, дипломирани сниматељ звука, смер за 
снимање и обраду звука, дипломирани дизајнер и сниматељ звука, 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства са остварених 300 
бодова на основним и мастер студијама на одсеку за телекомуни-
кације и информационе технологије, смер аудио и видео техноло-
гије или на студијском програму телекомуникације.

Професор гитаре
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење гитариста, дипломи-
рани музичар - гитариста, академски музичар гитариста, мастер 
музички уметник - професионални статус - гитариста.

ОШ „димитрије дАвидОвиЋ“
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376, 616-392

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно 
до краја школске 2013/2014. године

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка запослене са 

рада ради неге детета

Наставник италијанског језика
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања: да поседује одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и Правилника о систему и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има држављанство Републике Србије. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, додатак дипломи или уверење издато од стране одгова-
рајуће високошколске установе да кандидат поседује 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 Европ-
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ским системом преноса бодова, односно да је лице у току студија 
положило испите из педагогије и психологије или уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа 
која се прилажу морају бити оригинали или у овереној фотокопији. 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Документација се не враћа. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПредШкОлскА устАнОвА 
„деЧје цАрствО“

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/521-117, 521-913

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног  

запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 степен стручне спреме - мастер, високо обра-
зовање на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, лице са одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године или 
вишим образовањем; поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом, држављанство Републике Србије, 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству 
РС - не старије од 6 месеци, оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до 
промене презимена) и краћу радну биографију. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа. Уверење о здравственој способности 
изабрани кандидат доставиће након одлуке о избору, а пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОШ „др јОвАн цвијиЋ“
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Наставник немачког језика
са 80% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са неплаћеног одсуства

Наставник историје
са 65% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са неплаћеног одсуства

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да посе-
дују одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013), да испуњавају услове прописане чл. 120 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, додатак дипломи или уверење издато од стране одгова-
рајуће високошколске установе да лице поседује 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, односно да је лице у току 
студија положило испите из педагогије и психологије или уверење 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Сва 
документа која се прилажу морају бити у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријаве слати на горенаведену адресу.

сомбор

ОснОвнА ШкОлА 
„рАткО ПАвлОвиЋ ЋиЋкО“

25253 Ратково, Ратка Павловића бб
тел. 025/883-041

Професор разредне наставе
3 извршиоца

Професор математике
на одређено време до повратка запослене раднице 

са породиљског боловања
2 извршиоца

Професор физичког васпитања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати трба да испуњавају следеће услове: висо-
ко образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања: на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије, по пропису који је уређивао 
високо образовање, 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, Европски 
систем пренос бодова у складу са чланом 8 став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичних дисципли-
на стечених на високој установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи; 
програм стицања образовања из става 4 чл. 8 напреднаведеног 
Закона реализује високошколска установа у оквиру акредитова-
ног програма или као програм образовања током читавог живота, 
у складу са прописима којима се уређивало високо образовање; 
описани кандидати треба да испуњавају и услове из члана 120 
поменутог закона, ако има: одговарајуће образовање, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није усуђиван за кривична дела одређена чланом 120 Закона, 
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно - 
васпитни рад, као и услови предвиђени Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); 
наставу и дриге облике образовно - васпитног рада у разредној 
настави може да изводи и обавља: професор разредне наставе, 
професор педагогије са предходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ мастер, професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу; наставу и друге облике образовно - васпитног 
рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло 
високо образовање: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачунарство и информа-
тику, дипломирани математичар - информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике - математике, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математика финансија са 
изборним предметом: Основи геометрије, дипломирани информа-
тичар, мастер математике, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мастер про-
фесор информатике и математике, дипломирани професор мате-
матике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломира-
ни инжењер математике - мастер са изборним предметом: Основи 
геометрије, дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска примена, дипломирани 
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инжењер математике са изборним предметом: Основи геометрије, 
професор хемије - математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије - математике, 
професор математике -теоријско усмерење, професор математи-
ке - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар; 
лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани мастер треба да имају завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области математике или примење-
не математике са положеним испитом из предмета: Геометрија 
или Основи геометрије или двопредметне наставе математике и 
физике, односно математике и информатике; професор физичког 
образовања, професор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпи-
тања, дипломирани организатор спортске рекреације, професор 
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапеут, професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта; уз пријаву на конкурс поднети: 
краћу биографију и све доказе и исправе о испуњености услова из 
овог конкурса - оригинал или оверена копија од стране надлежног 
органа: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених на новом образцу, дипломе о стеченом 
образовању, ако је кандидат положио испит за лиценцу - уверење 
о истом, доказ да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичних дисциплина стечених на високошколској установи 
у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о неосуђивности прибавља школа; 
у поступку одлучивања о избору описаних кандидата, директор 
врши ужи избор које упућује на предходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба по закону, применом стандардизованих поступака; пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова за рад на наведеном 
пословима поднети на адресу школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

гимнАзијА и екОнОмскА ШкОлА 
„јОвАн јОвАнОвиЋ змАј“

25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434

Ложач

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одгова-
рајуће образовање - II или III степен стручне спреме и положен 
испит за руковаоца парних котлова; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да је држављанин РС. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1 и 4 подносе 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. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је обавезан да преда: радну биографију; оригинал 
диплому или оверену фотокопију дипломе; оригинал извод или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених - издато 
после 28.12.2009. године или оригинал уверење о држављанству, 
односно оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

музиЧкА ШкОлА „ПетАр кОЊОвиЋ“
25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 9

тел. 025/480-100

Наставник клавира
за рад у истуреном одељењу у Оџацима

Наставник клавира
са 60% радног времена, за рад у истуреном одељењу 

у Оџацима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар 
- пијаниста или друго у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник гитаре
за рад у истуреном одељењу у Оџацима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар 
- гитариста или друго у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник хармонике
са 20% радног времена, за рад у истуреном одељењу 

у Оџацима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - 
акордеониста или друго у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник флауте
за рад у истуреном одељењу у Оџацима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - 
флаутиста или друго у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник гитаре
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар 
- гитариста или друго у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник хармонике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - 
акордеониста или друго у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник тамбуре
са 20% радног времена

УСЛОВИ: мастер теоретичар уметности - професионални статус - 
музички педагог и завршена средња музичка школа, образовни 
профил: музички извођач - тамбураш или друго у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник оркестра
са 90% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - 
усмерење диригент или друго у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама.
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Наставник виолине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - 
виолиниста или друго у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник виолине
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - 
виолиниста или друго у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене са 

функције директора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар 
- пијаниста или друго у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник традиционалног певања
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани етномузико-
лог или друго у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама.

Наставник италијанског језика
са 45% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор италијанс-
ког језика и књижевности или друго у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама.

Наставник историје
са 25% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор историје или дру-
го у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар 
- пијаниста или друго у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

ОСТАЛО: Кандидати уз биографске податке треба да поднесу 
следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме, уверење да нису под истрагом, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа. Пријаве се достављају лично или поштом, 
на адресу школе, у затвореним ковертама, са назнаком: „За кон-
курс Оџаци (навести назив радног места) - не отварати - за радна 
места у истуреном одељењу у Оџацима“, или: „За конкурс Сом-
бор (навести назив радног места) - не отварати - за радна места 
у матичној школи у Сомбору“. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања.

ОШ „ОгЊен ПрицА“
25274 Колут, Марка Орешковића 1

тел. 025/804-213

Професор математике
за 88% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из Правилника о врсти и 
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, одговарајуће образовање - професор математике.

Професор српског језика
на одређено време до повратка раднице са 

боловања, за 94% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из Правилника о врсти и 
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, одговарајуће образовање - професор српског језика.

Наставник руског језика
за 44% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из Правилника о врсти и 
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, одговарајуће образовање - професор руског језика.

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

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из Правилника о врсти и 
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, одговарајуће образовање - професор музичке културе.

ОСТАЛО: Кандидат поред законом прописаних општих услова за 
заснивање радног односа мора испуњавати и посебне услове про-
писане Законом о основама система образовања и васпитања (чл. 
120 и 122); психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да је држављанин Репу-
блике Србије. Наведени услови доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Фотокопије приложених 
докумената морају бити уредно оверене. Пријаву слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву кандидат прила-
же: уверење о држављанству; оверен препис дипломе о стече-
ној стручној спреми и извод из матичне књиге рођених. Уверење 
да кандидат није осуђиван прибавиће школа службеним путем. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности доставља кандидат који буде примљен по конкурсу, а пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана.

ОШ „брАнкО рАдиЧевиЋ“
25250 Оџаци, Васе Пелагића 60

тел. 025/5742-361

Наставник математике
са 44% радног времена

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 55/2013) и чл. 2 и 3 Правилника о систему и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни преглед“, бр. 15/2013). Уз пријаву се подноси: 
оригинал или оверена фотокопија одговарајуће дипломе и оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству. Пријаве се подно-
се на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
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OШ „вук кАрАЏиЋ“
25254 Дероње, Светозара Марковића 25а

тел. 025/872-014

Професор математике

Професор енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидати трба да испуњавају следеће услове: одгова-
рајуће образовање - високо образовање у складу са чланом 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: на студијама дру-
гог степена - мастер академске студије, специјалистичке студије 
или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године; на основним 
студијима у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, Европски 
систем пренос бодова у складу са чланом 8 став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечених на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови; програм стицања образовања из става 4 члана 8 напредна-
веденог Закона реализује високошколска установа у оквиру акре-
дитивног студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређивало висо-
ко образовање; описани кандидати треба да испуњавају и услове 
из члана 120 поменутог Закона, ако има одговарајућа образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван за кривична дела одређена чланом 
120 Закона; држављанство РС; да зна језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад, као и услови предвиђени Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 
и 15/13); наставу и друге облике образовно - васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани математичар 
- аастроном, дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија са изборним 
предметом: Основи геометрије, дипломирани информатичар, мас-
тер математике, мастер професор математике, мастер професор 
математике и физике, мастер професор математике и информа-
тике, мастер професор физике и математике, мастер професор 
информатике и математике, дипломирани професор математике - 
мастер, дипломирани математичар мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер са изборним предметом: Основи геометрије, 
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани 
математичар - теоријска примена, дипломирани инжењер матема-
тике са изборним предметом: Основи гометрије, професор хемије - 
математике, професор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - матемтике, професор матема-
тике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар; лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области математике или примењене математике са поло-
женим испитом из предмета: Геометрије или Основи геометрије 
или двопредметне наставе математике и физике, односно мате-
матике и информатике; професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности, мастер филолог студијски програм или 
главни предмет, профил енглески језик, мастер професор језика 
и књижевности - студијски програм или главни предмет профил 
енглески језик, дипломирани филолог англист - мастер; уз пријаву 
на конкурс поднети: краћу биографију и све доказе и исправе о 
испуњености услова из овог конкурса; оригинал или оверена 
копија од стране надлежног органа: уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу); дипломе о стеченом образовању; ако је кандидат поло-
жио испит за лиценцу - уверење о истом; доказ да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-

рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; доказ о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђивању при-
бавља школа, у поступку одлучивању о избору описаних кандида-
та, директор установе врши ужи избор које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба по закону, применом стандардизова-
них поступака; пријаве на конкурс слати на адресу школе, у року 
од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОснОвнА ШкОлА „ивАн гОрАн кОвАЧиЋ“
25284 Станишић, Његошева 12

тел. 025/830-111

Професор математике
за 44% радног времена

Професор немачког језика
за 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање про-
писано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и чл. 3 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказује 
се на основу лекарског уверења, приликом пријема у радни 
однос); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (школа прибавља податке од надлежних 
органа - Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа 
Сомбор); држављанство Републике Србије; познавање језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву се подноси: 
оверена фотокопија дипломе о стеченој спреми; доказ да је кан-
дидат у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или доказ да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу; 
уверење о држављанству; уколико кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику подноси доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

ОШ „АврАм мрАзОвиЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2

тел. 025/412-941

Професор математике

Професор математике
са 22% радног времена

Професор физике
са 20% радног времена

Професор биологије
на одређено време до повратка одсутне запослене са 

породиљског одсуства

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка одсутне запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву са кратком биографијом кандидати подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању у складу са чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи, уве-
рење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци 
и фотокопију личне карте. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.
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ОШ „АлексА ШАнтиЋ“
25212 Алекса Шантић, VIII војвођанске бригаде бб

тел. 025/5838-120

Наставник математике
за 88% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, односно до повратка одсутног 
запосленог са функције

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за 30% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање - на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке студије), у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године (доказ 
се подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се 
доставља пре закључења уговора о раду); држављанство Репу-
блике Србије (доказ се подноси уз пријаву на конкурс); доказ да 
није осуђиван у складу са чл. 120 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа); стручна спре-
ма према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012); да зна језик на ком се остварује образов-
но - васпитни рад (доказ се подноси уз пријаву на конкурс). Уз 
пријаву на конкурс се подноси: кратка биографија; оверен пре-
пис (фотокопија) дипломе о стеченом образовању или уверење 
о стеченом образовању (ако диплома није уручена) - не старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије - оверен 
препис - фотокопију; доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад (доказ о стеченом среднем, вишем или 
високом образовању на језику на ком се остварује образовно - вас-
питни рад, односно доказ о положеном испиту из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву 
је 15 дана.

срЕмсК а мИТровИца

ОШ „ПетАр кОЧиЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9

тел. 022/555-895

Наставник енглеског језика за први циклус 
основног образовања и васпитања

са 20% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са чланом 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); 1) професор енглеског језика; 
2) професор разредне наставе; 3) дипл. филолог, односно про-
фесор језика и књижевности; 4) дипломирани школски педагог 
или школски психолог; 5) диплломирани педагог или психолог; 
6) наставник енглеског језика са положеним стручним испитом по 
прописима из области образовања или лиценцом за наставника; 
7) наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145 и 
146 Закона о основној школи; 8) наставник разредне наставе; 9) 
лице које испуњава све услове за наставника предметне наста-
ве у основној школи, а које је на основним студијама положило 
испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, 
као и методике наставе; 10) професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу; 11) професор разредне наставе који 
је на основним студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседу-
је уверење којим доказује савладаност програма модула и поло-
жен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 

12) дипломирани библиотекар - информатичар; 13) мастер фило-
лог; 14) мастер професор језика и књижевности; 15) мастер учи-
тељ; 16) дипломирани учитељ - мастер; 17) мастер учитељ који 
је на основним студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседу-
је уверење којим доказује савладаност програма модула и поло-
жен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 
18) дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама 
савладао 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 Заједничког европског оквира; 19) мастер библиотекар 
- информатичар. Лица из става 2 тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 
треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира). Лица из става 2 тач. 3, 13 и 14 треба да посе-
дују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира), осим уколико нису завршила одговарајућистудијски про-
грам или главни предмет/профил. Предност за извођење наста-
ве из енглеског језика у првом циклусу основног образовања и 
васпитања имају професор, односно наставник енглеског језика, 
професор разредне наставе, наставник разредне наставе, про-
фесор у предметној настави и наставник у предметној настави са 
положеним испитом Б2. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о 
положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких кате-
дри 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 министар просвете и 
спорта. Предност за извођење наставе из енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања имају мастер професор 
језика и књижевности (одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет/профил), односно професор, 
односно наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, 
односно дипломирани учитељ - мастер, односно професор раз-
редне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у предметној настави 
са положеним испитом Б2.

Наставник биологије
са 70% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), професор биологије; дипломирани 
биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор 
биологије и хемије; дипломирани биолог, смер заштите животне 
средине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор 
биологије и хемије, професор биологије - географије, професор 
биологије - хемије, професор биологије - физике, професор био-
логије - информатике, професор биологије - математике, дипломи-
рани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, 
дипломирани професор биологије - хемије мастер, дипломирани 
професор биологије - географије мастер, дипломирани молекулар-
ни биолог, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер 
биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије 
и географије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су 
стекла звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије биологије.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, диплому о 
завршеној школи, доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад, а лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима - доставља 
изабрани кандидат, пре заснивања радног односа, све у оригина-
лу или у овереној фотокопији. Школа прибавља извод из казне-
не евиденције. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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медицинскА ШкОлА „дрАгиЊА никШиЋ“
22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26

тел. 022/624-200

Наставник латинског језика
за 45,08% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипл. филолог који је савладао и про-
грам високог образовања из предмета латински језик у трајању од 
најмање четири семестра, професор класични филолог.

Наставник хирургије са негом
за 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за општу хирургију или 
једне од хируршких грана; специјалиста доктор медицине; спе-
цијалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник неуропсихијатрије са негом
за 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за неуропсихијатрију; 
специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије; спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста психијатрије.

Наставник интерне медицине
за 8,57% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну медицину; 
специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Наставник психологије
на одређено време, за 30% радног времена

УСЛОВИ: професор психологије; дипл. школски психолог - педа-
гог; дипл. психолог; мастер психологије.

Наставник васпитања и неге деце
на одређено време, за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипл. педагог; професор педагогије; мастер педагог.

Наставник фармацеутске групе
на одређено време, за 73,57% радног времена

УСЛОВИ: дипл. фармацеут.

Наставник стоматолошке групе
на одређено време

Наставник стоматолошке групе
на одређено време

УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста: дечије превентивне 
стоматологије, ортопедије вилица, специјалиста оралне хирургије, 
максилофацијалне хирургије, оралне хирургије; виша стомато-
лошка сестра; специјалиста орални хигијеничар.

Наставник стоматолошке групе (вежбе)
на одређено време, за 20,71% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије; виша стоматолошка сестра - тех-
ничар; специјалиста орални хигијеничар.

Наставник здравствене неге
за 93% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еко-
лошки инжењер са претходно стеченим образовањем за струков-
ну сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; виша медицинска сестра; специјалиста струковна медицин-
ска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; дипл. психолог; дипл. дефектолог; дипл. педагог; дипл. 

специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска сес-
тра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког сме-
ра; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар.

Наставник прве помоћи (настава у блоку)
на одређено време, за 50% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна меди-
цинска сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска 
сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана 
медицинска сестра; мастер медицинска сестра; специјалиста док-
тор медицине; дипл. специјални педагог; дипл. психолог; дипл. 
дефектолог; дипл. педагог; професор педагогије.

Наставник здравствене неге
на одређено време

УСЛОВИ: санитарно - еколошки инжењер са претходно стеченим 
образовањем за струковну сестру; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; виша медицинска сестра; специја-
листа струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сес-
тра; мастер медицинска сестра; дипл. психолог; дипл. дефектолог; 
дипл. педагог; дипл. специјални педагог; професор педагогије; 
виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; 
виши медицински техничар.

Наставник микробиологије (вежбе)
на одређено време, за 20% радног времена

УСЛОВИ: виши лабораторијски техничар; специјалиста струковни 
медицинско - лабораторијски технолог; струковни медицинско - лабо-
раторијски технолог; виши медицинско - лабораторијски техничар.

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

УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипл. сликар - профе-
сор ликовне културе; дипл. сликар - професор - ликовни педа-
гог; дипл. вајар - професор ликовне културе; дипл. вајар - ликов-
ни педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипл. графички 
дизајнер - професор ликовне културе; дипл. графичар - професор 
ликовне културе; дипл. уметник фотографије - професор ликовне 
културе; дипл. уметник нових медија - професор ликовне култу-
ре; дипл. графичар визуелних комуникација - професор ликовне 
културе; професор или дипл. историчар уметности; дипл. сликар; 
дипл. вајар; дипл. графичар; дипл. графички дизајнер; дипл. архи-
текта унутрашње архитектуре; дипл. сликар зидног сликарства; 
лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са 
завршеним факултетом ликовних уметности; лице са завршеним 
факултетом примењених уметности и дизајна; мастер ликовни 
уметник (завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер при-
мењени уметник (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); 
мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна).

Наставник естетике и декоративне козметике
на одређено време, за 8,57% радног времена

УСЛОВИ: дипл. сликар; академски сликар; професор ликовних 
уметности; професор примењених уметности; дипл. сликар - сце-
нограф; мастер ликовни уметник; мастер примењени уметник; 
мастер дизајнер; мастер конзерватор и рестауратор.

Наставник естетског обликовања фризуре
на одређено време, за 8,57% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипл. сликар - професор 
ликовне културе; академски сликар - ликовни педагог; дипл. вајар 
- професор ликовне културе; академски вајар - ликовни педагог; 
дипл. графички дизајнер - професор ликовне културе; академски 

 наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 71  16.10.2013.  |  Број 539  |   

графичар - ликовни педагог; дипл. графичар - професор ликовне 
културе; дипл. уметник фотографије - професор ликовне културе; 
дипл. уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе; 
дипл. графичар визуелних комуникација - професор ликовне кул-
туре; дипл. сликар; дипл. вајар; лица са завршеним факултетом 
примењених уметности; лица са завршеним факултетом ликовних 
уметности; лица са завршеним факултетом примењених уметности 
и дизајна; мастер ликовни уметник; мастер примењени уметник; 
мастер конзерватор и рестауратор; мастер дизајнер.

Наставник инфектологије са негом
на одређено време, за 8,57% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста инфектолог; специјали-
ста доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник дерматологије са негом
на одређено време, за 8,57% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за дерматовенерологију; 
специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.

Наставник естетске хирургије са негом
на одређено време, за 8,57% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за пластичну и рекон-
структивну хирургију; доктор медицине, специјалиста пластичне и 
реконструктивне хирургије.

Наставник физике
за 8,57% радног времена

УСЛОВИ: професор физике; дипл. физичар, дипл. астрофизичар, 
професор физике - хемије, дипл. инж. физике, смер индустријска 
физика, дипл. физичар за општу физику, дипл. физичар за при-
мењену физику; дипл. физичар - информатичар; професор физике 
за средњу школу; дипл. физичар за теоријску и експерименталну 
физику; дипл. физичар - истраживач; дипл. физичар за примење-
ну физику и информатику; дипл. физичар - медицинске физике; 
дипл. професор физике - мастер; дипл. физичар - мастер; дипл. 
физичар - мастер физике - метеорологије; дипл. физичар - мастер 
физике - астрономије; дипл. физичар - мастер медицинске физике; 
дипл. професор физике - хемије - мастер; дипл. професор физике - 
информатике - мастер; дипл. физичар - професор физике - мастер; 
дипл. физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; 
дипл. физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипл. 
физичар - примењена физика и информатика - мастер; мастер 
физичар; мастер професор физике.

ОСТАЛО: да кандидат има 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 ЕСПБ, осим лица које 
је у току студија положило испите из педагогије и психологије или 
је положило стручни испит, односно испит за лиценцу; психичка, 
физичка и здравствена 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се изводи васпитно - образовни рад. Наведени услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају у току рада. Докази 
о стручној спреми, држављанству и знању језик на ком се изводи 
васпитно-образовни рад подносе се уз пријаву на конкурс, доказ о 
психофизичкој способности, пре закључења уговора о раду, доказ 
о некажњавању прибавља школа. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да поднесе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе; извод из матичне књиге рођених или матичне књиге 
венчаних; уверење о држављанству; доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о 
положеном стручном испиту (испиту за лиценцу). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ради провере психофизичких способности за рад са ученицима, 
кандидате који уђу у ужи избор директор упућује надлежној служ-
би Националне службе за запошљавање. Провера се врши приме-
ном стандардизованих поступака. Све информације у вези са кон-
курсом могу се добити у школи и на број телефона: 022/624-200.

ПредШкОлскА устАнОвА 
„влАдА ОбрАдОвиЋ кАмени“

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250, 436-052

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

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

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач.

Нутрициониста
на одређено време, са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена, (основне струковне студије, односно основне академске сту-
дије), студијама у трајању од три године или више образовање у 
области медицинских наука (струковни нутрициониста дијетети-
чар).

Сервирка
за рад у Обрежу, на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: II степен стручне спреме (стручна оспособљеност за 
сервирку), положена обука и испит о стицању основних знања о 
хигијени намирница и о личној хигијени.

ОСТАЛО: 1. кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 
120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да 
је држављанин Републике Србије; 5. да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Потребна документација: 1. дипло-
ма о завршеној школи или оверена фотокопија дипломе; 2. радна 
биографија; 3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
4. извод из матичне књиге рођених. На пријави обавезно назна-
чити за које место кандидат конкурише. За кандидате под ред. 
бр. 1 и 2 - за испуњеност услова из чл. 120 ст. 1 тачка 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања којим се тражи знање 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потреб-
но је доставити уверење да је положио испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Претходну проверу психофизичких способности кандидата за 
рад са децом, који испуњавају услове конкурса (а после изврше-
ног ужег избора од стране директора), вршиће надлежна служба 
за послове запошљавања. Лекарско уверење (не старије од шест 
месеци) - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Установа по службеној дужности прибавља за изабраног 
кандидата уверење о некажњавању, од надлежне службе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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ПОниШтеЊе кОнкурсА 
ОШ „никОлА теслА“
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 022/341-314, 342-505

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: директор, на мандатни период 
од 4 године, поништава се у целости.

ПредШкОлскА устАнОвА 
„јелицА стАнивукОвиЋ ШиљА“

22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у Кукујевцима

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у Моровићу

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у Шиду

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од три године 
или на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност; да је државља-
нин Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству.

сУбоТИца

универзитет у нОвОм сАду 
екОнОмски фАкултет у субОтици

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа, за:

Сарадник у звање асистента са докторатом за 
ужу област Квантитативни методи у економији

на одређено време од три године

УСЛОВИ: лице које има звање доктора наука и које показује сми-
сао за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Економског факулте-
та у Суботици бр. 01-5589 од 28.11.2011. године са изменама и 
допунама од 06.03.2013. године и Правилником о избору настав-
ника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 
15.01.2013. године са изменама и допунама од 07.03.2013. године. 
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факул-
тету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву приложити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверен препис дипломе, списак радова и саме 
радове, као и све остале доказе који упућују на испуњеност усло-
ва предвиђених Законом, Статутом и Правилником. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ОисШ „ЖАркО зреЊАнин“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

тел. 024/553-037

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
6 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о профилу стручне спреме наставника и сарадни-
ка у основном васпитању и образовању лако ментално недовољно 
развијених ученика („Службени лист САП Војводине“, бр. 22/1987): 
дипломирани дефектолог - олигофренолог.

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
за рад на мађарском наставном језику

4 извршиоца

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
за рад на српском и мађарском наставном језику, на 

одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
за рад на српском и мађарском наставном језику

5 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о профилу стручне спреме наставника и сарадни-
ка у основном васпитању и образовању лако ментално недовољно 
развијених ученика: дипломирани дефектолог - олигофренолог.

Професор музике
за рад на српском и мађарском наставном језику, на 

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12): академски музичар; дипломи-
рани музичар; музички педагог или дипломирани музички педагог; 
дипломирани дефектолог са завршеном вишом музичком школом; 
дипломикрани дефектолог са завршеном вишом педагошком шко-
лом - група музичко васпитање. Наставници недефектолози поред 
предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Професор математике
за рад на мађарском наставном језику

Професор математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју: професор математике; дипломи-
рани математичар; дипломирани дефектолог са завршеном вишом 
педагошком школом - група математика; дипломирани дефекто-
лог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе 
математике. Наставници недефектолози поред предвиђене струч-
не спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособље-
ност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Професор ликовног
са 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 и 
4 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са 
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Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју: професор ликовних уметности; дипло-
мирани сликар - професор ликовне културе; академски сликар - 
ликовни педагог; дипломирани дефектолог са завршеном вишом 
педагошком школом - група за ликовно обравање; дипломирани 
дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике 
ликовног образовања. Наставници недефектолози поред пред-
виђене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Професор уређења друштва
за рад на мађарском наставном језику, са 40% 

радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју: дипломирани историчар; про-
фесор историје; дипломирани дефектолог - олигофренолог са сав-
ладаним програмом методике друштвене групе предмета. Настав-
ници недефектолози поред предвиђене стручне спреме морају 
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога.

Професор мађарског језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју: професор, односно дипломира-
ни филолог за мађарски језик и књижевност који поседује стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога.

Професор основа природних дисциплина
за рад на мађарском наставном језику, са 30% 

радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју: дипломирани физикохемичар; 
професор физике, односно дипломирани физичар; дипломирани 
астрофизичар; професор хемије, односно дипломирани хемичар; 
професор биологије, односно дипломирани биолог; дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; дипломирани дефектолог - оли-
гофренолог са савладаним програмом методике природне групе 
предмета; дипломирани дефектолог са завршеном педагошком 
академијом за наставнике разредне наставе, односно вишом педа-
гошком школом, групе хемија - физика, хемија - биологија или 
физика - биологија. Наставници недефектолози поред предвиђене 
стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Професор српског језика и књижевности

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју: дипломирани дефектолог - оли-
гофренолог са савладаним програмом методике наставе српског 
језика; професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; професор српског језика и 
књижевности; дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност; професор српског језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине. Наставници недефектолози поред предвиђе-
не стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе у подручју рада 
текстилство и кожарство

за рад на српском и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 121 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју: дипломирани инжењер технологије 
текстила; дипломирани инжењер технологије текстилне конфек-
ције, инжењер технологије текстила; дипломирани дефектолог 
олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у 
подручју рада текстилство и кожарство; лице са стеченим средњим 
образовањем и положеним специјалистичким испитом за образов-
ни профил у подручју рада текстилство и кожарство. Наставници са 
горенаведеним звањима поред предвиђене стручне спреме морају 
имати стечено и најмање средње образовање за одговарајући 
образовни профил. Наставници недефектолози поред предвиђене 
стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник теоријских предмета у подручју 
рада машинство и обрада метала

за рад на српском и мађарском наставном језику, са 
60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју: дипломирани инжењер машинства; 
професор машинства; дипломирани дефектолог - олигофренолог 
са савладаним програмом методике машинства и обраде мета-
ла. Наставници недефектолози поред предвиђене стручне спре-
ме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе у подручју рада 
машинство и обрада метала

за рад на српском и мађарском наставном језику, са 
40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 121 став 4 и у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама за уче-
нике лако ментално ометене у развоју: дипломирани инжењер 
машинства; професор машинства; инжењер машинства; наставник 
практичне наставе металске струке; дипломирани дефектолог - оли-
гофренолог са савладаним програмом методике машинства и обраде 
метала; виши стручни радник металске струке; лемилац, бравар или 
заваривач са положеним специјалистичким испитом. Наставници са 
горенаведеним звањима поред предвиђене стручне спреме морају 
имати стечено и најмање средње образовање за одговарајући обра-
зовни профил. Наставници недефектолози поред предвиђене струч-
не спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе у подручју рада 
машинство и обрада метала

за рад на српском и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 121 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју: дипломирани инжењер машинства; 
професор машинства; инжењер машинства; наставник практичне 
наставе металске струке; дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог са савладаним програмом методике машинства и обраде мета-
ла; виши стручни радник металске струке; лемилац, бравар или 
заваривач са положеним специјалистичким испитом. Наставници 
са горенаведеним звањима поред предвиђене стручне спреме 
морају имати стечено и најмање средње образовање за одгова-
рајући образовни профил. Наставници недефектолози поред пред-
виђене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
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Наставник практичне наставе у подручју рада 
машинство и обрада метала

са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 121 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју: дипломирани инжењер машинства; 
професор машинства; инжењер машинства; наставник практичне 
наставе металске струке; дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог са савладаним програмом методике машинства и обраде мета-
ла; виши стручни радник металске струке; лемилац, бравар или 
заваривач са положеним специјалистичким испитом. Наставници 
са горенаведеним звањима поред предвиђене стручне спреме 
морају имати стечено и најмање средње образовање за одгова-
рајући образовни профил. Наставници недефектолози поред пред-
виђене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

ОСТАЛО: Поред наведених услова о врсти и степену стручне спре-
ме и општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13): да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат 
мора да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком 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 образовање до 10. септембра 
2005. године; да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија и након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Послове наставника практичне наставе у стручној 
школи може да обавља и лице са одговарајућим образовањем из 
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) или са одговарајућим 
средњим образовањем и положеним специјалистичким, односно 
мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством у стру-
ци стеченим после специјалистичког, односно мајсторског испита 
петогодишњом праксом. Када се образовно-васпитни рад оства-
рује на језику националне мањине, лице мора да има и доказ о 
знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. На 
основу чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања - послове наставника и стручног сарадника у школи у 
којој се образовно-васпитни рад остварује на језику националне 
мањине, може да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику националне мањине или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. У поступку одлучивања о избору наставника вршиће 
се претходна провера психофизичких способности кандидата. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије, доказ о испуњености 
услова из чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања 
и васпитања (за рад у одељењима на мађарском наставном јези-
ку). Уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело из чл. 120 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - по службеној дужности прибавља школа од 
надлежног секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уверење 
којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима доставиће изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Све додатне информације могу се добити 
код секретара школе, на број телефона: 024/553-037. Неблаговре-
мена и непотпуна документација неће се разматрати. Пријаве сла-
ти на адресу школе.

ШкОлски центАр зА вАсПитАЊе и 
ОбрАзОвАЊе слуШнО ОШтеЋениХ лицА у 

субОтици
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

тел. 024/556-119

Дипломирани дефектолог
за рад у дому, на мађарском наставном језику, 

оспособљеност за рад са лицима оштећеног слуха

Дипломирани дефектолог
за рад у дому, оспособљеност за рад са лицима 

оштећеног слуха

Дипломирани андрагог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање. 
Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверен препис - фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике 
Србије, лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима (доставиће изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). Пријаве на конкурс сла-
ти на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено приспе-
ле пријаве неће се узети у разматрање. 

ПредШкОлскА устАнОвА зА децу „бАмби“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: завршене студије другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или основне студије у трајању 
од најмање четири године - VII степен или одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студије у трајању од три године или 
више образовање - VI степен, да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство РС. Посебни услови: једна година радног искуства у 
струци. Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о стеченом 
образовању - оригинал или оверена фотокопија дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да 
зна језик на ком се изводи рад са децом. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се пре 
закључења уговора о раду.

Спремачица - сервирка
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство РС. Уз пријаву кандидат треба да 
достави: уверење о стеченом образовању - оригинал или оверена 
фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља Уста-
нова. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 наука и образовање
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музиЧкА ШкОлА субОтицА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник клавира
за основну музичку школу, са 50% радног времена

Наставник корепетиције
за основну музичку школу, са 50% радног времена

Наставник клавира
на мађарском наставном језику, за средњу музичку 

школу, са 50% радног времена

Наставник корепетиције
за средњу музичку школу, са 50% радног времена

Наставник информатике
за средњу музичку школу, са 50% радног времена

Наставник информатике
за средњу музичку школу, са 50% радног времена, 

на мађарском наставном језику

Наставник хармонике
за основну музичку школу, са 50% радног времена, 

на мађарском наставном језику

Наставник саксофона
за основну музичку школу, са 50% радног времена

Наставник саксофона
за основну музичку школу, са 20% радног времена, 

на мађарском наставном језику

Наставник саксофона
за средњу музичку школу, са 15% радног времена

Наставник саксофона
за средњу музичку школу, са 15% радног времена, 

на мађарском наставном језику

Наставник историје музике
за средњу музичку школу, са 20% радног времена

Наставник историје музике
за средњу музичку школу, са 30% радног времена, 

на мађарском наставном језику

Наставник оркестра
за средњу музичку школу, са 20% радног времена

Наставник дириговања
за средњу музичку школу, са 10% радног времена

Наставник народних игара
за средњу музичку школу, са 20% радног времена, 

на мађарском наставном језику

Наставник психологије
за средњу музичку школу, са 10% радног времена, 

на одређено време до 31.08.2014. године, ради 
замене запослене која користи неплаћено одсуство

Наставник психологије
за средњу музичку школу, са 10% радног времена, 

за рад у одељењима на мађарском наставном језику, 
на одређено време до 31.08.2014. године, ради 

замене запослене која користи неплаћено одсуство

Наставник соло певања
за средњу музичку школу, са 70% радног времена, 

за рад у одељењима на мађарском наставном 
језику, на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

Наставник соло певања
за основну музичку школу, са 30% радног времена, 

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

детета

Наставник музичких облика
за средњу музичку школу, са 15% радног времена, 

на одређено време до 31.08.2014. године, ради 
замене запослене која користи неплаћено одсуство

Наставник музичких облика
за средњу музичку школу, за рад у одељењима 
на мађарском наставном језику, са 55% радног 

времена, на одређено време до 31.08.2014. године, 
ради замене запослене која користи неплаћено 

одсуство

Наставник клавира
на одређено време ради замене запослене 

која обавља послове директора школе у првом 
мандатном периоду

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену 
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи, однос-
но Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама, да има 
психофизичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да 
поседује знање мађарског језика за рад у одељењима где се наста-
ва одвија на мађарском наставном језику. Уз пријаву доставити: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење или диплому о стеченом образовању, доказ о знању мађар-
ског језика (за рад у одељењима где се настава одвија на мађарс-
ком наставном језику), све у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Доказ да кандидат има здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
извршиће надлежна служба за запошљавање. Доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - школа ће прибавити по службеној дужности 
од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања.

 наука и образовање
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ОШ „Петефи ШАндОр“
24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31

Професор разредне наставе
на мађарском наставном језику

Професор српског језика као нематерњег
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених услова („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13), кандидат треба да има одговарајуће висо-
ко образовање - VII/1 степен стручне спреме, а у свему према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12 и 15/13) и да испуњава следеће услове: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 
држављанство Републике Србије, доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља 
школа), доказ о познавању мађарског наставног језика. Уз пријаву 
на конкурс приложити: диплому или уверење о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству или оверену фотокопију. За 
радна места на којима се настава изводи на мађарском наставном 
језику, кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе 
да је стекао средње, више или високо образовање на језику нацио-
налне мањине или положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Пре закључивања уговора о 
раду, кандидат треба да прибави лекарско уверење да има здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима врши Национал-
на служба за запошљавање. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Шабац

ПредШкОлскА устАнОвА „ПОлетАрАц“
15220 Коцељева, Омладинска 3

Васпитач у припремном предшколском 
програму

3 извршиоца

Васпитач у припремном предшколском 
програму

на одређено време до краја школске  
2013/2014. године

2 извршиоца

Васпитач у припремном предшколском 
програму

на одређено време, са 75% радног времена, најдуже 
до 30.06.2014. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач, да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса (фотокопије докумената 
морају бити оверене, а уверења не смеју бити старија од 6 месеци) 
достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „лАзА к. лАзАревиЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170

Благајник

УСЛОВИ: IV степен, средња економска школа, радно искуство на 
пословима благајника у школи. Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Услов прописан чл. 120 
- да лице има одговарајуће образовање, подноси се уз пријаву 
на конкурс, а лекарско уверење да има одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом - доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности при-
бавља школа. Уз пријаву доставити: доказ о испуњености усло-
ва стручне спреме (у оригиналу или у овереној фотокопији), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци) и потврду о радном 
искуству на пословима благајника школе. Пријаве слати на горена-
ведену адресу или лично предати у секретаријату школе. Инфор-
мације се могу добити на број телефона: 015/304-170.

УЖИцЕ

теХниЧкА ШкОлА
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/811-498

Наставник физичке културе
са 30% радног времена

Наставник италијанског језика
са 27,5% радног времена

Наставник економске групе предмета

Наставник практичне наставе
са 70% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред 
општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне усло-
ве прописане одредбама члана 8 и члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 
7/08, 11/08, 8/11, 9/13). Уз пријаву на конкурс приложити и одго-
варајућу документацију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Документа-
ција се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа 
кандидатима. Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој 
и здравственој способности подноси се пре закључења уговора о 
раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуње-
ности свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом, неће се разматрати.

 наука и образовање

Tржиштe рада

АнАлитички  
приступ  
зАпошљАвАњу



Бесплатна публикација о запошљавању 77  16.10.2013.  |  Број 539  |   

ОШ „митО игумАнОвиЋ“
31260 Косјерић, Светосавска 2

тел. 031/781-442

Професор српског језика и књижевности
са 89% радног времена, за рад у матичној школи и 

ИО Сеча Река

Професор француског језика и књижевности
са 89% радног времена

Професор математике
за рад у матичној школи и ИО Сеча Река

Професор математике
са 45% радног времена, за рад у ИО Сеча Река

Професор хемије
са 30% радног времена, за рад у матичној школи и 

ИО Сеча Река

Професор физике

Професор физике
са 30% радног времена, за рад у ИО Сеча Река

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чл. 8, 
120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања, а 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основним школама.

Ложач котлова

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електро или машинска струка; 
положен испит за руковаоца котлова; противпожарни курс; да 
кандидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају доказ 
о испуњености услова у погледу стручне спреме и уверење о 
држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе.

ПОниШтеЊе кОнкурсА 
угОститељскО - туристиЧкА ШкОлА

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-184

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

угОститељскО - туристиЧкА ШкОлА
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5

тел. 031/831-184

Наставник економске групе предмета 
(Пословна економија, Економика и 

организација предузећа и Основи економије) и 
туристичке групе предмета - стручни предмети 

(модули), за образовни профил: туристички 
техничар - оглед

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: услови у складу са чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Посебни услови: у складу са чланом 
8 став 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ и да испуњава 
услове као и Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 
7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13). Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о поседовању одговарајућег образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; доказ 
о држављанству РС (уверење); извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење (доставити пре закључивања уговора о раду). 
Уверење да кандидат није осуђиван - школа прибавља по службе-
ној дужности. Пријаве слати на адресу школе или лично предати 
секретару школе. Све фотокопије докумената морају бити овере-
не. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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ОШ „слОбОдАн секулиЋ“
31000 Ужице, Норвешких интернираца 18

тел. 031/560-070

Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен струч-
не спреме у складу са чланом 8 и чланом 121 став 9 и 10 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 2 став 1 и чланом 5 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12).

Наставник изборних предмета у разредној 
настави

са 25% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен струч-
не спреме у складу са чланом 8 и чланом 121 став 9 и 10 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника који изводи образовно - наставни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12).

Хигијеничар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс кандидати достављају: доказ о испуњености услова у погледу 
стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, а кандидати за радна места наставника и доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са ЕСПБ или да је у току студија поло-
жио испит из психологије и педагогије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу. Пријаве слати на адресу школе. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОШ „ПетАр лекОвиЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1

тел. 031/811-176

Ложач

УСЛОВИ: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању 
- машинског, металуршког или електро смера - струке, са зани-
мањем: монтер централног грејања или средња стручна спре-
ма у трогодишњем трајању, са положеним испитом за руковање 
парним котловима. Уз пријаву доставити: диплому о стеченом 
образовању; уверење о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и 
здравственој способности подноси се пре закључивања уговора о 
раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуње-
ности свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом неће се разматрати.

ОШ „нАдА мАтиЋ“
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб

тел. 031/513-236

Професор физике
са 30% радног времена, за рад у ИО Гостиница

Васпитач у предшколској групи
за рад у ИО Гостиница, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и уверење о 
држављанству. Пријаве доставити на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 031/517-589.

екОнОмскА ШкОлА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-383

Наставник економске групе предмета
са 95% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
са 83% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог

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

Наставник математике
са 72% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

Наставник физичког васпитања
са 15% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања, врста стручне спреме према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и сарадника у настави у стручним школама; да кандидати 
испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену 
фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 наука и образовање

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт
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ПрвА ОснОвнА ШкОлА
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/225-066

Наставник разредне наставе - приправник
за рад у издвојеном одељењу у Јовањи, на одређено 

време до 31.08.2014. године

Наставник музичке културе

Наставник музичке културе
са 20% радног времена

Наставник цртања, сликања и вајања
са 30% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

Наставник информатике
са 20% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: да има одго-
варајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије. Под одгова-
рајућим образовањем сматра се високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), а почев од 
10. септембра 2005. године или високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова, односно да је лице у току студија положило испите из 
педагогије и психологије или је положило стручни испит, односно 
испит за лиценцу. Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију; 
уверење о држављанству РС; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми - не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених или оверену фотокопију; копију личне карте; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту или потврду високошколске установе да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља 
накнадно, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаву на конкурс са документацијом доставити 
лично или на адресу школе.

ОШ „димитрије туцОвиЋ“
14226 Јабучје

тел. 014/74-014

Наставник математике
са 22% радног времена

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар
са 80% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, на основу Правилника о 
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, оверен сертификат издат од 
стране Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педа-
гошког асистента и познавање ромског језика.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, потребно је да кандидати 
испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: уверење о држављанству Републике Србије и 
доказ о одговарајућем образовању.

ПОниШтеЊе делА ОглАсА 
музиЧкА ШкОлА „ЖивОрАд грбиЋ“

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Оглас објављен 09.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: наставник виолине, 
са 40% радног времена, на одређено време до повратка 
запосленог са функције. У осталом делу оглас је непро-
мењен.

 наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн 

одговор  
нА зАхтеве клијенАтА
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ОШ „нАдА ПуриЋ“
14000 Ваљево, Владике Николаја 33

тел. 014/221-225

Наставник разредне наставе

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

Библиотекар
са 75% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

Наставник српског језика
са 44% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

Наставник немачког језика
са 22% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: Кандидати за пријем на радна места наставника или 
стручног сарадника треба да испуњавају, поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и посебне услове предвиђене чланом 
120 став 1, чланом 121, чланом 8 и чланом 130 Закона о основама 
система образовања и образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12 и 15/13). Кандидати за пријем на радно место педагошког 
асистента треба да испуњавају поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09 и 32/13) и посебне услове предвиђене чланом 120 став 1, 
чланом 121, чланом 8 и чланом 130 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
32/13), Правилником о програму обуке за педагошког асистента 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/10). Кандидати који 
конкуришу дужни су да поднесу пријаву на конкурс, својеручно 
потписану и да у прилогу пријаве доставе доказе о испуњености 
услова конкурса. Уз пријаву за радна места наставника или струч-
ног сарадника треба доставити следећу документацију: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена фото-
копија), доказ да кандидат има држављанство Републике Србије 
(уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених на новом обрасцу (оригинал или оверена фото-
копија); 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 прено-
са бодова, доказ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије у току студија или уверење висошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије (у складу са чланом 8 
став 4 Закона) или доказ о положеном стручном испиту, тј. испиту 
за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); доказ да је канди-
дат стекао високо образовање на српском језику или је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија). Уз пријаву за радно 
место педагошког асистента треба доставити следећу документа-
цију: диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија), доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да је кандидат стекао средње обра-
зовање на српском језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија); сертификат о завршеној обавезној уводној 
обуци за педагошког асистента у складу са Правилником о про-
граму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/10) - оригинал или оверена фотокопија. Доказ о 
испуњеностин услова да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, тј. лекарско уве-
рење подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом. Уверење да кандидат није осуђиван сходно члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-

тања - службено прибавља школа. У поступку одлучивања о избо-
ру наставника и стручног сарадника, директор кандидате упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку 
о избору наставника и стручног сарадника у року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Одлуку о избору других запослених 
у школи директор доноси у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс. Пријаве са документацијом о 
испуњености 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“.

врањЕ

деЧји вртиЋ „ПЧелицА“
17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб

тел. 017/473-333

Васпитач
за рад у целодневном боравку у Владичином Хану

Васпитач
за рад у припремној предшколској групи, на 

одређено време до 31.08.2014. године, за издвојена 
одељења у Мањаку, Полому, Сувој Морави и Козници

4 извршиоца

Васпитач
за рад у припремној предшколској групи у објекту 

забавишта у Владичином Хану, на одређено време до 
повратка радника са функције

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године или на основним судијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање - васпитач у складу са чл. 8 Закона, као и услови 
предвиђени чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
За педагошког асистента кандидат треба да има средњу или вишу 
стручну спрему и завршен Програм обуке за педагошког асистента 
код надлежног министарства и да испуњава остале услове из Зако-
на, као и за васпитаче (чл. 120 и 121 Закона). Уз пријаву доста-
вити: оверен препис/фотокопију дипломе, доказ о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, потврду - сертификат о завр-
шеној обуци за педагошког асистента. Потврду да кандидат није 
осуђиван прибавља установа по службеној дужности. Кандидати 
који испуњавају услове конкурса биће упућени на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом, код Националне 
службе за запошљавање, сагласно чл. 130 ст. 5 Закона. Лица која 
буду изабрана дужна су да приложе лекарско уверење о здрав-
ственој способности приликом заснивања радног односа. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

 наука и образовање
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врШац

гимнАзијА „бОрислАв ПетрОв брАцА“
26300 Вршац, Михајла Пупина 1

тел. 013/836-448
е-mail: аdministracija@vrsackаgimnazija.еdu.rs

Професор румунског језика и књижевности
за 67% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор, односно 
дипломирани филолог за румунски језик и књижевност; мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил румунски језик и књижевност); мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил 
румунски језик и књижевност).

Професор физике
за 15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор физике; дипломи-
рани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани физи-
чар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физи-
ку; дипломирани физичар - информатичар; професор физике за 
средњу школу; дипломирани физичар - истраживач; диломира-
ни физичар за теорију и експерименталну физику; дипломира-
ни физичар за примењену физику и информатику; дипломирани 
физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика, мастер; дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физи-
чар - примењена физика и информатика - мастер; дипломирани 
професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипло-
мирани физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани 
физичар - мастер - астрономије; дипломирани физичар - мастер 
медицинске физике; мастер физичар; мастер професор физике. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области физике.

Професор немачког језика и књижевности
за 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно дипломи-
рани филолог за немачки језик и књижевност; професор немач-
ког језика и књижевности и италијанског језика; мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет, односно профил немачки 
језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности ( 
студијски програм или главни предмет, односно профил немачки 
језик и књижевност).

Професор филозофије
за наставу на румунском наставном језику, за 25% 

радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор филозофије, однос-
но дипломирани филозоф; мастер филозоф. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије филозофије.

Професор социологије
за наставу на румунском наставном језику, за 10% 

радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор социологије, однос-
но дипломирани социолог; мастер социолог. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије социологије.

Професор устава и права грађана
за наставу на румунском наставном језику, за 5% 

радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани правник; про-
фесор социологије, односно дипломирани социолог, дипломи-
рани политиколог, наставни смер; дипломирани политиколог 

за друштвено - политичке односе; мастер правник. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије из области права.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања прописаног Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 15/2013) за пријем у радни однос, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона 
о основама система образовања и васпитања); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије и да 
зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад, где је то 
назначено. Уз пријаву доставити: молбу са биографијом, овере-
ну копију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них, доказ о положеном испиту за дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручних сарадника (лиценцу); доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад, доказ да кандидат има 
образовање из психолошких и педагошких дисциплина стечено на 
високошколској установи или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Фотокопије докумената морају бити овере-
не. Избор наставника врши се након извршене провере психофи-
зичких способности кандидата за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ о неос-
уђиваности прибавља школа, уверење о психичкој, физичкој и и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу.

ОШ „ПАјА јОвАнОвиЋ“
26300 Вршац, Школски трг 3

тел. 013/839-853

Наставник математике
2 извршиоца - 1 извршилац са пуним радним 

временом и 1 извршилац са 33% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013), односно да је: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информа-
тику; дипломирани математичар - информатичар; професор мате-
матике и рачунарства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике - математике; дипломирани 
математичар - астроном; дипломирани математичар - примење-
на математика; дипломирани математичар - математика финан-
сија (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; мастер математичар; мастер професор математи-
ке; мастер професор математике и физике; мастер професор мате-
матике и информатике; мастер професор физике и математике; 
мастер професор информатике и математике; дипломирани про-
фесор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним пред-
метом: Основи геометрије); дипломирани математичар - профе-
сор математике; дипломирани математичар - теоријска математи-
ка; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: 
Основи геометрије); професор хемије - математике; професор гео-
графије - математике; професор физике - математике; професор 
биологије - математике; професор математике - теоријско усме-

 наука и образовање



   |  Број 539  |  16.10.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs82 

рење; професор математике - теоријски смер; дипломирани мате-
матичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним испитом из 
предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике, односно математике и информати-
ке; кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; Кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из горенаведених дисциплина; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије, да зна језик на ком 
се остварује образовно - васпитни рад. Образовно-васпитни рад у 
школи остварује се на српском језику. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да поред краће биографије доставе у оригиналу 
или у овереном препису/фотокопији следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству - не старије 
од шест месеци; диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер у обавези су да доставе диплому или уве-
рење о завршеним основним академским студијама на студијским 
програмима из области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике, однос-
но математике и информатике; доказ о положеним испитима из 
одговарајућих предмета код оних звања где се то тражи у конкур-
су; доказ о поседовању 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 системом пре-
носа бодова издат од стране одговарајуће високошколске устано-
ве, односно уверење или други одговарајући документ о положе-
ном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за 
лиценцу; уколико кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе.

Наставник биологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), однос-
но да је: професор биологије; дипломирани биолог; дипломира-
ни молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог, смер заштите животне средине; дипломира-
ни биолог - еколог; дипломирани професор биологије и хемије; 
професор биологије - географије; професор биологије - хемије; 
професор биологије - физике; професор биологије - информа-
тике; професор биологије - математике; дипломирани професор 
биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани 
професор биологије - хемије, мастер; дипломирани професор био-
логије - географије, мастер; дипломирани молекуларни биолог - 
мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер 
биолог; мастер професор биологије; мастер професор биологије 
и географије; мастер професор биологије и хемије. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије биологије; кандидат мора да има у 
складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 

и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисци-
плина; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биогра-
фије доставе у оригиналу или у овереном препису/фотокопији сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству - не старије од шест месеци; диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању; лица која су стекла 
академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење или 
диплому о претходно завршеним основним академским студијама 
биологије; доказ о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова издат од стране одговарајуће високошколске уста-
нове, односно уверење или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за 
лиценцу; уколико кандидат није стекао средње, више или висо-
ко образовање на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла службеним путем.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Додатне информације могу се добити на горенаведни број теле-
фона. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се 
поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

исПрАвкА ОглАсА 
ОШ „ОлгА ПетрОв рАдиШиЋ“

26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел/факс: 013/801-905

е-mail: оsоlgapetrov@gmail.com

Оглас објављен 02.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, мења се тако што се после текста: „На конкурс може 
да се пријави кандидат који испуњава и следеће услове“, 
додаје: Кандидати који конкуришу за радна места под тач. 
1, 2, 3 морају да поднесу доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 бодо-
ва (потврда, уверење одговарајуће високошколске уста-
нове о броју остварених, односно положеним испитима 
или оверена копија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу). Остале одредбе огласа су 
непромењене.
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ОШ „кОриОлАн дОбАн“
26336 Куштиљ, Вршачка бб

тел/факс: 013/883-430
е-mail: kdoban@gmail.com

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника физи-
ке може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања - VII степен стручне спре-
ме, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад - језик националне мањине - румунски језик. Услови који се 
односе на одговарајуће образовање доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености 
услова који се односе на одговарајуће образовање, држављанство 
Републике Србије и знање језика националне мањине - румунског 
језика, подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова који се односи на психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ који се односи на неосуђива-
ност - прибавља школа. Послове наставника може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо образовање на језику на 
ком се остварује образовно - васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Наставник мора да има и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, из члана 8 став 4 Закона. Наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Послове настав-
ника може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Директор расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем у 
радни однос. У поступку одлучивања о избору наставника физике 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору настав-
ника физике, у року од 8 дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученицима. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању - 
VII степен (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о знању језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности (лекарско уверење) - подноси се приликом закључења уго-
вора о раду. Пријаве предати лично или послати поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за наставника физике“.

ОШ „ОлгА ПетрОв рАдиШиЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8

тел/факс: 013/801-905
е-mail: оsоlgapetrov@gmail.com

Наставник енглеског језика
на румунском језику, за рад у нижим разредима у 

подручним одељењима школе у Јабланци и Сочици, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, са 20% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: За све кандидате који конкуришу обавезна је провера 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање, а на основу чл. 130 
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат 
који конкурише за радно место из става 1 мора да има и доказ о 
знању румунског језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Поред законом утврђених општих услова, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове: 1) професор одговарајућег стра-
ног језика; 2) професор разредне наставе; 3) дипломирани фило-
лог; 4) дипломирани школски педагог или школски психолог; 5) 
дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6) наставник 
одговарајућег страног језика; 7) наставник одговарајућег страног 
језика 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 положи-
ло испите из педагошке психологије или педагогије и психологије 
као и методике наставе; 10) професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу; 11) професор разредне наставе који 
је на основним студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседу-
је уверење којим доказује савладаност програма модула и поло-
жен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 
12) дипломирани библиотекар - информатичар; 13) мастер фило-
лог; 14) мастер професор језика и књижевности; 15) мастер учи-
тељ; 16) дипломирани учитељ - мастер; 17) мастер учитељ који 
је на основним студијама савладао програм модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседу-
је уверење којим доказује савладаност програма модула и поло-
жен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 
18) дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама 
савладао 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 Заједничког европског оквира; 19) мастер библиотекар 
- информатичар. Лица из става 2 тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 
која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање 
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица 
из става 2 тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање језика најмање 
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису 
завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одго-
варјућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у 
Србији или међународно признатом исправом за ниво знања јези-
ка који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а 
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја. Лица из става 2 овог члана треба да савладају и обуку 
за наставу страног језика на раном узрасту у трајању од 25 сати 
у организацији Завода за унапређивање васпитања и образовања 
- Центар за професионални развој, односно друге организације 
коју овласти Министарство просвете науке и технолошког развоја. 
Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају 
мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил), односно професор, односно 
наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, мастер професор или професор 
у предметној настави и наставник у предметној настави са поло-
женим испитом Б2; 20) професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; 21) дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности; 22) мастер - филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески језик); 23) мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик). На конкурс може да се пријави 
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кандидат који испуњава и следеће услове: да је држављанин РС; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (потврда, уверење одгова-
рајуће високошколске установе о броју остварених, односно поло-
женим испитима или оверена копија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу). Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси: пропратно писмо и CV; оверен препис дипломе 
о завршеној школи, односно факултету; уверење о држављанству; 
доказ о познавању румунског језика за кандидате који конкуришу 
за радно место наставника енглеског језика на румунском језику. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће сe разматрати. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ЗајЕчар

ПредШкОлскА устАнОвА „ЂулиЋи“
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

тел. 019/432-386, 441-172

Административно - финансијски радник

УСЛОВИ: да кандидат има стечено образовање: економиста у 
области финансија и рачуноводства (VI степен); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно - васпитни рад. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља установа. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографију достави-
ти: диплому о стеченом образовању; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, а као доказ 
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад сматра 
се да је образовање стечено на српском језику на основу дипломе 
о стеченом образовању. Документација се подноси у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

медицинскА ШкОлА
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Професор физике
за 27% радног времена

Настава здравствене неге
виша медицинска сестра - техничар са претходно 
стеченим образовањем IV степена у образовном 

профилу: педијатријска сестра - техничар

Настава здравствене неге
виша медицинска сестра - техничар, за 75% радног 

времена, на одређено време до повратка привремено 
одсутне запослене

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима; да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; познавање српског јези-
ка. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати 
треба да испуњавају и услове у погледу тражене стручне спре-
ме, утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама 
(„Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и услове предвиђе-
не у члану 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Као доказе о 
испуњености услова, кандидати уз пријаву прилажу: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење о положеним испи-
тима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи по ЕСПБ; уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Докази се 
прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве на кон-
курс, са доказима о испуњености услова, доставити препорученом 
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ЗрЕњанИн

ОШ „дОситеј ОбрАдОвиЋ“
23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009 и 32/2013), чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), као и одредбама Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ Фаркаждин; да кандидат има одговарајуће образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, 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; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. На основу члана 3 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави из математике може да изводи 
лице које је стекло високо образовање: професор математике, 
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дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар 
за математику економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломи-
рани информатичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и матема-
тике, мастер професор информатике и математике, дипломирани 
професор математике - мастер, дипломирани математичар - мас-
тер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: 
Основи геометрије), професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - теоријско усме-
рење, професор математике - теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним испитом из 
предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике, односно математике и информати-
ке. Лице из наведеног члана мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да приложи: 
пријаву на конкурс; оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење о држављанству; уверење високошколске установе 
о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани - мастер прилажу и уверење висо-
кошколске установе да имају завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија 
или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и 
физике, односно математике и информатике. Фотокопије докуме-
ната морају бити уредно оверене. У поступку одлучивања о избору 
наставника, васпитача и стручног сарадника, директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, у року од осам дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Директор доноси одлуку о избору, у року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

OШ „јОсиф мАринкОвиЋ“
23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања

Дефектолог - олигофренопедагог
за рад у специјалним одељењима са децом лако 

ометеном у психофизичком развоју
3 извршиоца

Наставник физичког васпитања
са 50% норме

Наставник српског језика
са 22% норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну спрему у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012). Кандидат треба да испуњава следеће услове, на основу 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013): 1. одговарајуће обра-
зовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (прибавља школа 
службеним путем); 4. држављанство Републике Србије. Кандидати 
уз пријаву достављају следећа документа: оригинал или оверен 
препис дипломе (као доказ о одговарајућем образовању) и уве-
рење о држављанству. Доказ о испуњености услова из тач. 2 (пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима), кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс“. Све потребне информације могу се добити на 
број телефона: 023/771-041.

ОШ „стАнкО крстин“
23221 Радојево, Карађорђева 8

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - VII степен стручне спреме, 
професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески језик).

Наставник биологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - VII степен стручне спреме, 
професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молеку-
ларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломи-
рани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани био-
лог еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор 
биологије и географије, професор биологије и хемије, професор 
биологије и физике, професор биологије и информатике, профе-
сор биологије и математике, дипломирани професор биологије 
мастер, дипломирани биолог мастер, дипломирани професор био-
логије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - гео-
графије, мастер, дипломирани молекуларни биолог мастер, дипло-
мирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер 
професор биологије, мастер професор биологије и географије, 
мастер професор биологије и хемије.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
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ство Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности доставља се пре закључивања уговора, а доказ о нео-
суђиваности прибавља школа. Молбе са потпуном документацијом 
доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Сва потребна документа слати на адресу 
школе.

OШ „јОсиф мАринкОвиЋ“
23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

Наставник ромског језика
на одређено време, са 10% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове на осно-
ву чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013): 1. одговарајуће 
образовање; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља 
школа службеним путем); 4. држављанство Републике Србије. 
Кандидати уз пријаву достављају следећа документа: оригинал 
или оверен препис дипломе (као доказ о одговарајућем образо-
вању) и уверење о држављанству. Доказ о испуњености услова 
из тач. 2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима) - кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Све потребне информације могу 
се добити на број телефона: 023/771-041.

средЊА ПОљОПривреднА ШкОлА 
зреЊАнин

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Радник у школској радионици

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршено средње образовање 
пољопривредне или машинске струке; кандидати морају испуња-
вати и следеће услове: поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање 
држављанства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати су уз пријаву на конкурс дужни да доставе: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених); оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пре закључења 
уговора о раду кандидат је дужан да достави лекарско уверење. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом при-
бавља школа. Одлуку о избору других запослених у установи 
директор доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава на конкурс. Пријаве послати на адресу: Народног 
фронта 3, 23000 Зрењанин. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на број телефона: 023/562-189.

медицинскА ШкОлА
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник дијететике у одељењу 
фармацеутски техничар - оглед

са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста хигијене; доктор меди-
цине.

Наставник основа клиничке медицине у 
одељењу фармацеутски техничар - оглед

са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације; доктор медицине, специјалиста опште медицине; 
доктор медицине, специјалиста интерне медицине; доктор медицине.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09 и 32/13), треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13) и Пра-
вилника о врсти образовања наставника у стручним школама који 
остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле: 
козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сес-
тра - техничар, стоматолошка сестра - техничар, фармацеутски 
техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ 
и масер („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 25/04, 
1/07 и 10/09), као и посебне услове из Правилника о организа-
цији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, 
односно: да има најмање 15 година (општи услов); одговарајуће 
образовање; да има психичку, 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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спре-
ме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ о испуњавању услова из члана 121 став 
7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је стекао средње, више 
или високо образовање на језику на ком се остварује образовно - 
васпитни рад или је положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотоко-
пија); оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и 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 системом преноса бодова (уверење одгова-
рајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекар-
ско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља шко-
ла. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће бити разматране. С обзиром да школа прибавља 
доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави 
наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или 
да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу на 
адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, 
са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично на адресу: Меди-
цинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна оба-
вештења могу се добити од секретара школе, лично или на број 
телефона: 023/533-270.

 наука и образовање

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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ОШ „2. ОктОбАр“
23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник математике на српском језику
са 22% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: професор 
математике, дипломирани математичар, дипломирани математи-
чар за теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор информа-
тике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипло-
мирани математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним предметом: 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер матема-
тичар, мастер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математике - мастер, дипло-
мирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломи-
рани математичар - професор математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - 
математике, професор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - математике, професор мате-
матике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области математике или примењене матема-
тике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, 
односно математике и информатике; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад (проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава), да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да је 
држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети 
следећа документа: кратку биографију, диплому о стеченом обра-
зовању и држављанство РС. Извод из казнене евиденције школа 
прибавља по службеној дужности, док се доказ о здравственој 
способности прибавља са кандидатом који буде закључио уговор 
о раду. Уколико се на конкурс подносе фотокопије докумената, 
оне морују бити оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

дОПунА кОнкурсА 
средЊА ПОљОПривреднА ШкОлА 

зреЊАнин
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, допуњује се за радно место: наставник струч-
них предмета ветеринарске струке, са 67,38% радног 
времена, у делу који се односи на доказе које су канди-
дати дужни да доставе уз пријаву на конкурс: на основу 
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013): лице из става 2 и 3 овог члана мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. На основу чл. 121 став 9 Закона 
о основама система образовања и васпитања: наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора да има и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, из 
чл. 8 став 4 овог Закона. На основу чл. 121 став 10 Закона 
о основама система образовања и васпитања: наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 8 став 4 Закона. На основу изнетог, 
кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс доста-
ве и доказ исправе коју издаје високошколска установа, 
а којом доказују да су стекли образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина из чл. 8 став 
4 Закона, односно да су на студијама положили испите из 
психологије и педагогије, у складу са чл. 121 став 10 овог 
Закона. У осталом делу текст конкурса је неизмењен. Рок 
за подношење допуне пријава на конкурс (траженог дока-
за) је осам дана од дана објављивања допуне конкурса у 
публикацији „Послови“.
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Клубови за тражење посла
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тржишту рада
информишите се код свог 

саветодавца
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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
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Занима ме да ли је послодавац у обавези да консултује Националну 
службу за запошљавање при избору кандидата за одређено радно ме-
сто, по хитности посла (на пример, ако је реч о замени запосленог до 60 
дана или преко тога). Такође, да ли је послодавац у обавези да након 
истека уговора по хитности од 60 дана, под којим је примио неког кан-
дидата, распише конкурс, или се тај уговор и даље може продужавати 
особи која је ангажована, без објављивања конкурса? Да ли је послода-
вац у обавези да поштује редослед кандидата на листи за одређени по-
сао (на пример, ако је неко први на листи чекања на бироу за тај посао, 
да ли ће имати предност)? 

„Када је у питању потражња послодаваца за одређеним профилом радника, у складу 
са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
РС“, бр.36/2009 и 88/10), послодавац може да се обрати Националној служби за запо-
шљавање за пружање услуге посредовања. У том случају, основни циљ Националне 
службе за запошљавање је да изађе у сусрет клијенту и задовољи његову исказану 
потребу. Напомињемо да, у складу са наведеним законом, послодавац није у обавези 
да се обрати Националној служби за запошљавање ради посредовања, уколико нема 
потребу за пружањем ове услуге, без обзира о којој врсти радног ангажовања се ради 
и на који период се ангажовање односи.
Такође, послодавац самостално одлучује о лицима која ће запослити или радно ан-
гажовати, без обзира да ли је Национална служба за запошљавање пружала услугу 
посредовања. Наиме, послодавац у складу са својим интерним актима и прописима 
који регулишу наведену област поступа у конкретним ситуацијама, а које се односе 
на запошљавање, оглашавање, односно евентуално расписивање конкурса поводом 
слободног радног места. За детаље из овог дела  морали бисте консултовати конкрет-
ног послодавца, с обзиром да се ту већ ради о специфичностима појединих области и 
различитим актима и правилницима (о организацији и систематизацији послова и 
сл), који су на снази код послодаваца.
Међутим, уколико се ради о субвенционисаним програмима запошљавања у органи-
зацији НСЗ, приликом селекције кандидата за одређена радна места може се узети у 
обзир и дужина чекања на евиденцији, уколико је исто дефинисано као услов конкур-
сом, односно јавним позивом. Наиме, дугорочно незапослена лица су једна од катего-
рија незапослених која може имати предност приликом запошљавања.

Завршила сам три године на економском факултету. У међувремену 
сам постала мајка и прекинула сам даље студирање. Међутим, испу-
нила сам све предвиђене услове и стекла диплому економисте првог 
степена високог образовања. Да ли могу да конкуришем за радно место 
економског техничара - 4. степен стручне спреме?

Чланови породице корисника новчане накнаде, који нису осигурани по другом прио-
ритетнијем основу, могу бити осигурани преко корисника новчане накнаде за време 
трајања права. Како кориснику новчане накнаде престанком или истеком права прес-
таје и основ да буде осигуран по овом основу, Национална служба за запошљавање ће 
поднети одјаву са осигурања, чиме ће по аутоматизму престати основ за ову врсту 
осигурања и за осигурана лица.
Потребно је да се обратите надлежној филијали Републичког завода за здравствено 
осигурање према вашем пребивалишту, како би се утврдио следећи основ осигурања 
за вас и чланове ваше породице.

ОБАВЕЗЕ 
ПОСЛОДАВЦА
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Међународни дан достојанственог рада - 7. октобар

Са платама које касне по више месеци, радом без уплаће-
них доприноса, обесправљени и дискриминисани на сваком 
кораку, овако су радници у Србији дочекали 7. октобар - Међу-
народни дан достојанственог рада, оцењују синдикати. У Асо-
цијацији слободних и независних синдиката (АСНС) кажу да 
док демократски развијен свет обележава овај дан као Међу-
народни дан достојанственог рада, грађани Србије се тог дана 
подсећају колико смо далеко од достојанства. 

„Огроман број незапослених, рад без зарада, без уплаће-
них доприноса, понижење и дискриминација на сваком ко-
раку, али и ћутање - јер је страх од губитка и таквог посла 
огроман“, наводи се у саопштењу АСНС. Најављене промене 
радног законодавства су прилика да се заштити достојанство 
рада и поправи положај радника, наводи се у саопштењу. 

Право на достојанствен рад је загарантовано Уставом Ср-
бије, али пракса показује да у Србији недостаје шира подрш-
ка за побољшање услова рада и спровођење Агенде дос-
тојанственог рада, кажу у Удруженим синдикатима Србије 
„Слога“. Ефикасност оних који треба да је заштите и гарантују 
спровођење Агенде достојанственог рада је јако мала, што је 
директна последица пада поверења у институције. Грађани 
се све више осећају напуштенима.

У области социоекономских права нема правог и искре-
ног дијалога и социјалног партнерства, оцењују синдикати.

Удружени синдикати Србије „Слога“ пут до достојанстве-
ног рада у Србији виде кроз подизање цене вредности рада и 
стално побољшање законодавства.

Из удружења „Слога“ подсећају да се мора мислити о 
друштву у коме свако има једнаке шансе за посао и надо-
кнаду за рад који омогућава пристојан живот, који излази из 
оквира пуког преживљавања.

Танјуг

ПРАВО НА ЈЕДНАКОСТ

Више искуства за више прилика за запослење

Уговоре о обављању тромесечне праксе у канцеларијама и организацијама за младе у 10 
градова и општина у Србији потписало 40 младих незапослених особа

У Привредној комори Београда прошле недеље је одржа-
на конференција Кровне организације младих Србије (КОМС) 
о незапослености младих, у оквиру пројекта „Више искуства 
за више прилика за запослење“, на којој су учествовали пред-
ставници Министарства омладине и спорта, Националне 
службе за запошљавање (НСЗ), Канцеларије за младе, Бео-
градске отворене школе. Том приликом је 40 младих неза-
послених потписало уговоре о обављању тромесечне праксе 
у канцеларијама и организацијама за младе у 10 градова и 
општина у Србији. 

Како је истакла представница КОМС, Тамара Марковић, 
млади људи ће имати прилику да стекну прва радна иску-
ства, што ће им  помоћи да лакше дођу до посла, а они који 
се покажу најбоље вероватно ће остати да раде у тим канце-
ларијама. Пројекат се спроводи уз финансијску подршку Ми-
нистарства омладине и спорта и владе Краљевине Норвешке. 

Весна Видојевић, представница Министарства омладине 
и спорта, нагласила је да је ово министарство у протеклих пет 
година у 59 различитих пројеката укључило 40.000 младих. 
„Фонд за младе таленте је са преко 3 милијарде динара до сада 
стипендирао преко 10.800 средњошколаца и студената, који су 
у обавези да наредних 5 година остану и раде у Србији“, рекла 
је Весна Видојевић. Она је указала да је важно јачање мреже 
и сарадње свих партнера који препознају и баве се проблемом 
незапослености младих, па су тако бројни пројекти реализо-
вани у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Весна Чекић, начелница Одељења за професионалну 
оријентацију Националне службе за запошљавање, указала 
је да НСЗ даје допринос, у складу са Акционим планом На-
ционалне стратегије каријерног вођења и саветовања, свим 
партнерима који утичу на превенцију незапослености. НСЗ 
има оспособљене кадрове који помажу како послодавцима у 
професионалној селекцији, тако и школама и појединцима у 
професионалној оријентацији ученика.

„О Водичу	за	избор	занимања, публикацији која је дос-
тупна корисницима и на сајту НСЗ, 90% регистрованих 
испитаника је изјавило да је веома користан приликом од-
лучивања о избору школе“, рекла је Весна Чекић. Говорећи 
о мерама активне политике запошљавања, посебно о про-
грамима који су намењени младима, навела је да је у овој 
години са евиденције НСЗ запослено 159.907 људи, од којих 
37,18% младих. 

На панел дискусији је представљен и пример добре 
праксе са локала, о коме је говорио Бојан Радосављевић, ко-
оринатор Канцеларије за младе Књажевац, где је покренут 
Центар за радно ангажовање младих. 

Јелена Ћирић, практиканткиња из Београда која има 22 
године, радиће у Кровној организацији младих Србије. „Зна-
чиће ми пракса због стицања радног искуства, контаката са 
људима које ћу остварити за то време и рада на себи и својим 
вештинама“, каже Јелена. 

Представници КОМС су најавили да ће се у Београду, 
идућег месеца, на међународној конференцији, окупити 16 
европских омладинских организација, које ће разменити 
примере добре праксе у решавању незапослености младих.

М.Колаковић

ПРАКСОМ ДО ПОСЛА
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Поводом 10. октобра -  
Дана менталног здравља

Сигурна кућа у Ваљеву почела је са 
радом половином јуна 2012. године. У 
патријархалној средини жене су научене да 
прихватају насиље као облик понашања. Без 
комуникације и поверења у институције нема 
адекватне заштите жена и деце

Поводом 10. октобра - Дана менталног здравља, Центар 
за социјални рад „Колубара“ Ваљево организовао је, у окви-
ру низа градских програма, трибину „Партнерско насиље - 
Партнерство тужног садржаја“.

Радоица Рстић, помоћник градоначелника за социјална 
питања, истакао је да Град Ваљево издваја значајна средства 
за збрињавање жртава насиља. У Градској управи постоји са-
ветник за права грађана, једна од услуга социјалне заштите 
је Саветовалиште за породице у ризику, а ради се и на по-
већању капацитета Сигурне куће. 

„Ово је прилика да се скрене пажња на израженост на-
сиља у Ваљеву и шире и да се укаже на механизме друштве-
ног деловања.  Повеља Уједињених нација о људским пра-
вима каже да је право сваког човека да живи у слободи, без 
страха. У Србији се сваких неколико минута претрпи неки 
вид насиља - у 70% случајева у питању је породично насиље, 
а у 95% случајева насилници су партнери. Сигурна кућа у 
Ваљеву почела је са радом половином јуна 2012. године. Има-
ли смо шест мајки и шесторо деце жртава насиља, а још че-
тири жртве насиља збринуте су у објекту ургентног збриња-
вања. Једна корисница је запослена, остале су незапослене 
и примају новчану помоћ од Центра и имају плаћену стана-
рину. У међувремену, једна жртва се запослила на одређено 
време и не користи више социјалну помоћ. Према подацима 
Филијале Ваљево Националне службе за запошљавање, на 
евиденцији незапослених ниједна особа се није изјаснила као 
жртва насиља. У последњих десет дана Сигурна кућа је праз-
на, али се ради на једном смештају, јер жртва још није спрем-
на да предузме кораке. Од почетка 2013. године поднето је 17 
пријава које се односе на партнерско насиље и 46 захтева за 
вршење родитељског права (у сваком трећем захтеву било 
је насиља), а колико је тек неоткривених случајева. Савето-
валиште за породицу у ризику ради 24 сата дневно и задо-
вољни смо што можемо жртвама да обезбедимо смештај и 
осигурамо безбедност. Без комуникације и поверења у ин-
ституције нема адекватне заштите жена и деце“, истакла је 
Зорка Јеремић, координаторка Саветовалишта за породице у 
ризику и стручни сарадник у Сигурној кући Ваљево. 

Весна Станојевић, координаторка Сигурних кућа Бео-
града, ради од 1992. године, а прва Сигурна кућа у Београду 
отворена је 1. новембра 2000. године. Дајући одговор на пи-
тање зашто жене, жртве насиља, остају у таквој вези, Весна 
Станојевић каже: „Подаци о породичном насиљу су забриња-
вајући. У току 2013. године убијено је 57 особа у породичним 
свађама, од тога 38 жена. У патријархалној средини, као што 
је наша, жене су научене да прихватају насиље као облик 
понашања. Просек трпљења је 15-20 година брака. Сада је 
другачије, млађе жене напуштају такву заједницу. Разлог 
број један за останак је што жене очекују да ће се насилник 
променити и тако пролазе године, у очекивању да ће бити 
боље. Материјални моменат је разлог број два. Жене углав-
ном не раде, потичу из породица у којима је било насиља, 
па размишљају: „Трпела је моја мајка, па трпим и ја“, често 
прекидају школовање (мада и међу високообразованим има 
жртава насиља), рано се удају. Ту је и питање одговорности 
за себе и децу, оне би радије да одговорност деле са насил-
ником, него да све преузму на себе. Присутан је страх за 
себе и децу, али и ближње, уништено им је самопоуздање, 
не постоји подршка примарне породице, итд. Подаци о ко-
рисницима Сигурне куће кажу да се раније 5% жена враћало 
насилнику, а због кризе данас је тај проценат већи и износи 
12%. Насиље се углавном понавља. Не треба га трпети, нема 
краја ако му се не стане на пут. Само жртва може да прекине 
насиље“.

Милица Стојнић, координаторка Сигурне куће Шабац, 
подсетила је да је породица основна ћелија друштва. Ако 
је породица урушена, онда се шири зло из породице на све 
друштвене поре: школе, улице, стадионе...

„Годинама сам радила на малолетничкој деликвенцији и 
мој мотив да радим на породичном насиљу је заштита жена 
и деце жртава насиља. То је начин превенције малолетничке 
деликвенције. Обично ова деца потичу из породица у којима 
трпе насиље две генерације и не смемо их занемарити. По-
требно је обезбедити им смештај и лекарски преглед. Деца 
су истраумирана, имају проблема са учењем. Важно је пру-
жити терапијске услуге и директан разговор, мењати став. 
У оснаживању жена, развоју и васпитавању деце неопходна 
је помоћ локалне заједнице и умрежавање свих институција 
(владин и невладин сектор). Све ове активности у Шапцу до-
бро функционишу, а неке процедуре око остваривања права 
жртава насиља су поједностављене“, каже Милица Стојнић.

Жене жртве насиља су нагласиле да је поред изнетих 
проблема у малим срединама изражена и стигматизација 
жена жртава, да се проблеми крију, али и изнеле спремност 
да помогну другим женама жртвама насиља да насиље пре-
познају, суоче се са ситуацијом у којој се налазе и изборе, 
знајући да нису саме.

 	 	 	 Р.Севић

парТнЕрсТво  
ТУЖног  
садрЖаја
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Презентација публикације „Етичке смернице за јавне службенике“

У готово 80 одсто коруптивних дела, иако су донете одлуке које иду у корист приватног 
или интереса повезаних лица, формално-правно није прекршен закон. Увођење етичких 

стандарда и канцеларија за интеграцију, које би се бавиле етичком арбитражом, сузбило би 
“административно зло”, које само по себи није кажњиво, али је штетно за грађане и јавни интерес

У београдском „Медија центру“ прошле недеље одржа-
на је презентација публикације „Етичке смернице за јавне 
службенике“, коју је приредио Центар за безбедносне сту-
дије, у оквиру пројекта „Унапређење људских права путем 
етичких стандарда“, који се реализује уз финансијску помоћ 
Делегације Европске уније и Амбасаде Краљевине Норвешке. 

Директор Центра за безбедносне студије, Александар 
Фатић, истакао је да постоје три механизма за борбу против 
корупције у јавној управи: репресија, превентива и едука-
ција. Како наглашава Фатић, највећа заблуда је изједначава-
ти корупцију са криминалом. Могуће је бити корумпиран, а 
радити у складу са законом. У готово 80 одсто коруптивних 
дела, иако су донете одлуке које иду у корист приватног или 
интереса повезаних лица, формално-правно није прекршен 
закон. Увођењем етичких стандарда и канцеларија за инте-
грацију, које би се бавиле етичком арбитражом, сузбило би се 

„административно зло“, које само по себи није кажњиво, али 
је штетно за грађане и јавни интерес. 

Фатић подсећа да је Влада Србије већ предвидела нор-
мативне кораке за ефикасну борбу против корупције, али да 
је рок за увођење планова интегритета продужен, јер јавне 
службе нису имале капацитете да их уведу.

Председник организације „Транспарентност Србија“, 
Владимир Гоати, констатовао је да је јавна управа у Србији 
непрофесионална, јер у њу свака нова власт укрцава стотине 
нових људи, а десантом на добре положаје прави се лаичка 
управа која није у стању да прати политику или опслужује 
правосудни систем. 

„Тајна опстанка јавних предузећа која доносе милијарде 
губитака које плаћамо из свог џепа, јесте управо у потреби 
власти да сачува одговарајућа места за своје миљенике. Сада 
би то требало да буде сасечено“, нагласио је Гоати. 

Осврћући се на проблем нестручне и корумпиране јавне 
управе, Гоати је приметио да се у Србији годинама уназад 
форсира идеја демократске државе, а да пре тога није на-
прављена правна држава. 

„Интегритет је Ахилова пета чиновништва, јер ако је чи-
новник постављен по вољи политичара, неће моћи да има 
никакав интегритет. Мора се обезбедити сигурност посла чо-
веку чији је посао спровођење права“, истакао је Гоати. 

Начелник Одељења за едукације, кампање и сарадњу 
са цивилним друштвом Агенције за борбу против корупције, 
Небојша Тасић, констатовао је да друштвеној реформи прет-
ходи лична реформа, али и да је то сложена условљеност, јер 
појединац обично тражи примере носилаца одговорности у 
друштву. Према његовим речима, одсуство санкција ако се 
План интегритета не уради, довело је до тога да око 50 од-
сто институција у Србији није сачинило овај документ, због 
чега ће Агенција за борбу против корупције инсистирати да 
се уведе пракса обавезне етичке обуке за јавне службенике.

  	 	 	 В.П.

АХИЛОВА ПЕТА 
ЧИНОВНИШТВА

Истраживање о корупцији
У Србији је повећан број случајева у којима је од грађана тражен мито, а као просечан износ мита они који су учествовали у коруп-

цији наводе 205 евра, показало је истраживање Програма Уједињених нација за развој (УНДП) о корупцији у Србији. Већина грађана 
(72%) сматра да су најкорумпираније политичке странке, а затим следе здравство и правосуђе. Резултати објављени 3. октобра по-
казују и да је, у поређењу с истраживањем из децембра, опало поверење грађана у полицију и правосуђе, а готово 52% грађана сматра 
да живи лоше. Како је истакао Марко Благојевић, програмски директор Цесида, грађани као највеће проблеме наводе незапосленост, 
а потом следе корупција и сиромаштво.

Истраживање рађено у јуну, на узорку од 610 испитаника из целе Србије, показало је да као институције и занимања у којима 
је у великој мери присутна корупција грађани наводе и царину (62%), администрацију (51%), правосуђе - судије, тужиоце и адвокате 
(преко 60% испитаника). Најновији резултати показују да су грађани ти који најчешће иницирају корупцију, у две трећине случајева. 

„Једна трећина испитаника сматра да Србија иде у правом смеру, што је истоветно резултатима истраживања од пре шест месе-
ци, а чак 64% испитаника сматра да је Влада ефикасна у борби против корупције“, рекао је Благојевић.

Члан Одбора Агенције за борбу против корупције, Зоран Стојиљковић, рекао је да резулати показују да још постоји воља грађана 
да се нешто промени набоље. Упркос томе што лоше живе, грађани се и даље „држе за ваздух“, траже законе који санкционишу крупну 
корупцију и хоће јасне пресуде.

Посланик у Скупштини Србије, Зоран Бабић, који је присуствовао представљању извештаја УНДП о корупцији, рекао је да је по-
требно донети закон о заштити узбуњивача, то јест оних који у својим срединама указују на случајеве корупције.

„Грађани желе да се приступи секторској борби против корупције, а потребно је и даље јачати институције“, рекао је Бабић, који 
се налази на челу српског огранка глобалне групе парламентараца у борби против корупције.
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Претприступни фондови ЕУ

Највећи део средстава утрошиће се на реформу јавне управе, инфраструктурне пројекте, 
мере запошљавања, социјална давања. Нови буџет ЕУ ће нам омогућити и средства за 
пољопривреду, мала и средња предузећа и изградњу инфраструктуре

Европска унија је развила читав спектар програма 
спољне помоћи, што је резултирало настанком преко 
30 различитих правних инструмената на основу којих 
су ови програми помоћи реализовани. Потреба за уп-

рошћавањем система спољне помоћи, као и за постизањем 
максималних резултата коришћењем намењених финан-
сијских средстава, довела је до тога да Европска комисија 
предложи једноставнији оквир за пружање спољне помоћи у 
буџетском периоду 2007-2013. У том циљу, у септембру 2004. 
године Европска комисија предложила је успостављање 
новог инструмента за претприступну помоћ (Instrument for 
Pre-Accession Assistance - IPA 2007-2013). 

Кључ је у добрим пројектима
У току последњих седам година ЕУ је за Србију издвоји-

ла милијарду и четири стотине милиона евра из фонда прет-
приступне помоћи. Сваке године на располагању нам је око 
200 милиона евра из европског буџета за помоћ на путу ка 
Европској унији. Србија на годишњем нивоу са Европском 
комисијом преговара који ће пројекти бити финансирани, а 
своје предлоге могу дати и локалне самоуправе. Од тих пре-
говора зависи колико ће новца бити на располагању централ-
ном нивоу, а колико ће отићи у локалне средине. Четрдесет 
одсто тог новца одлази на изградњу институција и припрему 
важних докумената и мање је видљив грађанима. 

Средства из Уније најуочљивија су када се уложе у проје-
кат локалне самоуправе, на пример, у реновирање зграда, 
изградњу депоније или набавку возила за социјалне устано-
ве. Новац добијају само квалитетни предлози пројеката, тро-
шење се ригорозно проверава, а злоупотребе строго кажња-
вају. Успешност пројекта подразумева посебну обученост 
оних који ће писати и спроводити пројекте. Што сте више ус-
пешних пројеката спровели, већа је шанса да добијете новац 
за следећи. 

Општине у Србији нису једнако оспособљене, кажу у 
Канцеларији за eвропске интеграције.

„У програмима прекограничне сарадње учествују 
општине које се граниче са државама чланицама ЕУ. Оне 
имају много развијенији капацитет у односу на, рецимо, 
општине на западу и југозападу Србије“, каже Огњен Мирић 
из Канцеларије за европске интеграције.

Град Краљево је пола милиона евра помоћи искористио, 
између осталог, да поправи квалитет живота старијих суг-
рађана, промовише туристичку понуду и привуче инвести-
торе. Шефица Службе за управљање пројектима, Мирјана 
Продановић, сматра да се морају дефинисати циљеви проје-
ката, проблеми заједнице које треба решити, као и меха-
низми за њихово решавање.

За разлику од Краљевчана, Новопазарци се не могу 
похвалити да су успешно користили европски фонд. Тим но-
вих, образованих људи, како очекују, решиће део проблема. 
Градоначелник Новог Пазара, Мехо Махмутовић, наводи да 
проблема није било само са људима, већ и са пројектном до-
кументацијом.

„Нови Пазар тек од 2011. године има успостављен ка-
тастар непокретности као својинско власништво. Имали смо 
проблема са недостатком планске документације“, додаје 
Махмутовић.

Препрека може бити и недостатак новца, јер 10 до 15 од-
сто пројеката морају сами да финансирају. 

Нови финансијски оквир
Током 2014. године Србија би по основу претприступне 

помоћи ЕУ могла добити између 210 и 220 милиона евра. 
Тиме ће се наставити благи раст донација из ЕУ (око два 
одсто годишње). Наиме, европски финансијски оквир 2014-
2020. предвиђа повећање претприступних фондова, а улас-
ком Хрватске у ЕУ смањен је број држава које добијају та 
средства. Буџет ЕУ за претприступне фондове требало би да 
износи 11,9 милијарди евра у следећих седам година, за око 
четири одсто више него претходни. Највећи део тих средста-
ва потрошиће се на реформу јавне управе, инфраструктурне 
пројекте, мере запошљавања, социјална давања. Нови буџет 
ЕУ ће нам омогућити и средства за пољопривреду, али и за 
мала и средња предузећа, као и изградњу инфраструктуре.

Охрабрује што ће у новом седмогодишњем буџетском 
периоду ЕУ бити буџетска резерва која ће бити расподељена 
државама које најбоље напредују у процесу евроинтеграција 
и најспремније су да апсорбују тај новац. Србија је до сада 
била најуспешнија у повлачењу фондова ЕУ. Наиме, до сада 
из ИПА фондова није искоришћено 1,5 милиона евра, што је 
мање од 1,5 одсто од ИПА буџета који је Србија добила за 
период 2007-2013. године.

Српска влада ће моћи да средства ефективно усмерава 
кроз пројекте када се усвоји тзв. децентрализовани систем 
управљања. Наиме, док земља не добије статус кандидата, 
тендере расписује и трошење надзире Европска комисија. Да 
би преузеле ту дужност, земље кандидати морају да изграде 
систем за руковођење тим новцем. Србија се тренутно нала-
зи у фази четири од шест за формирање децентрализованог 
система управљања. Јасно је да је изградња административ-
них капацитета изазов, јер ће стручњаци који знају да пишу 
пројекте прелазити за већу плату у приватни сектор.

Србија се новим начином трошења фондова припрема 
за коришћење структурних фондова, који су намењени ис-
кључиво државама чланицама. Неки источни суседи су сти-
цањем статуса државе чланице били у могућности да корис-
те милијарде, али је та могућност остала на нивоу теорије, 
односно проценат искоришћености био је изузетно мали због 
неприпремљености администрације и корупције у упра-
вљању средствима.

Охрабрује постојање плана да се промене правила за ко-
ришћење програма претприступних фондова од 2014, како 
би била флексибилнија и омогућила ефикаснију употребу 
ради припреме за чланство. Циљ је да се уклоне помало 
вештачке препреке између пет инструмената претприступ-
них програма и омогући брже долажење до средстава, али и 
да државе на путу у ЕУ брже оспособе своје државне управе 
да делотворно користе тај новац.

А.Б.

јАснО дефинисАни циљеви
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Конференција „Квантни скок“

Циљ конференције је стварање нове економске климе и креативних идеја, иновативних 
стратегија и решења која би Србији пружила прилику да постане водећа економска и 

инвестициона дестинација Југоисточне Европе

Може ли Србија да преокрене тешку економску си-
туацију у којој се налази и какав скок јој је за тако 
нешто потребан? На ово питање су покушали да 
одговоре учесници конференције „Квантни скок“, 

која је у организацији ПКС одржана у земунском „Мадлени-
ануму“. Конференција је окупила пословне лидере, постојеће 
и потенцијалне инвеститоре, предузетнике, водеће светске 
стручњаке и званичнике Владе Србије, како би кроз размену 
идеја и интеракцију дошли до конкретних и делотворних ре-
шења за економско окружење у Србији.

Будућност економије је будућност Србије
Конференцију је отворио први потпредседник Владе Ср-

бије Александар Вучић. 
„Држава мора све да учини да не дође до самоуништења. 

Будућност економије је будућност Србије. Запошљавање и 
развој привреде су најважнији задаци. Није више у питању 
само промена начина размишљања, већ и начина пона-
шања“, рекао је Вучић у свом излагању о новој визији еко-
номске политике Србије и додао да су већ идентификовани 
кључни проблеми српске економије - повећање јавног дуга, 
фискалног дефицита, уз истовремено неодговорно понашање 
државе кроз повећање јавне администрације.

„У јавном сектору је више од 550.000 људи, то ниједна 
привреда не може да издржи. Будућност Србије је у преузи-
мању одговорности и доношењу тешких одлука. Убрзавањем 
и уклањањем процедура показаћемо да желимо да људи 
улажу у Србију и у том смислу ће више законских предлога 
бити усвојено. Улагања нам не вреде много, ако наставимо 
да трошимо оно што нисмо зарадили. Посао Владе ће бити 
да се избори против сиве економије, корупције, сваке врсте 
шверца. До сада је мото био да нема везе што је привреда 
болесна, само да нема никог на улици. Сада нам је потребна 
здрава, профитабилна привреда“, рекао је Вучић и нагласио 
да ће политичка цена ових мера бити висока, али да без њих 
Србија нема будућност.

Светски лидери су прошле године, на конференцији у 
Рију, „квантни скок“ означили као нови пут и начин за дос-
тизање циљева који ће омогућити одрживи развој светске 
економије у наредних двадесет година. 

„Идеја бизнис конференције је да подстакне нови начин 
размишљања и нови приступ у спровођењу свеобухватне 
привредне реформе. Уверен сам да ћемо на овај начин по-
моћи Србији да дође до најбољих решења за будућност соп-
ствене економије, да што сигурније и брже докаже да има 
потенцијал за развој, да тај потенцијал зна да искористи 
на ефикасан начин, мобилише креативност и иновативност 
својих људи и постане лидер у овом делу света, поуздан и 
пожељан партнер свим учесницима на светској економској 
сцени“, изјавио је Жељко Сертић, председник Привредне ко-
море Србије, и нагласио да су структурне реформе које су 
годинама одлагане предуслов за заокрет у економској поли-
тици Србије. 

Промена менталитета и начина рада
За нагли скок у српској привреди неопходно је промени-

ти менталитет и начин рада, усмерити се на велике пројек-
те и смањити сиву економију, поручили су велики страни 
инвеститори у Србији на панелу „Напредак Србије из угла 
највећих инвеститора“.

Генерални директор НИС-а, Кирил Кравченко, као једну 
од највећих препрека за брже промене навео је проблем сиве 
економије. Он сматра да Србија мора да се фокусира на 20 
највећих пројеката и да се реализација тих програма контро-
лише на највишем нивоу.

Директор пословног развоја „Фијат аутомобила Србија“, 
Дијего Велини, каже да је његова компанија приликом дола-
ска у Србију водила рачуна и о факторима као што су индус-
тријска култура земље, повољна локација у Европи и позна-
вање бренда. Све што је „Фијат“ уложио у Србију већ је донело 
резултате, за шта је као пример Фелини навео обуку радне 
снаге у трајању од 1,5 милиона сати.

„Наша компанија је у Србији за десет година пословања 
направила више квантних скокова, попут иновације којом је 
нишка фабрика прва у свету произвела нов формат ‚Марлбо-
ра‘. Тврдим да је квантни искорак у Србији могућ, пре свега 
захваљујући талентованим људима“, истакла је Стејси Кене-
ди, генерална директорка компаније „Филип Морис интерне-
шенел“ за Југоисточну Европу. Као један од најкрупнијих про-
блема навела је оштар раст црног тржишта, које је достигло 
око 20 процената легалне трговине дуваном. Кенедијева је 
сугерисала да Србија треба да развије и програм за инвести-

ПУТ КА ЗДРАВОЈ ПРИВРЕДИ

Савез са будућношћу
„У срцу свих привреда су људи. У Србији и многим другим 

привредама у транзицији, сан већине људи су веће плате и 
послови. У богатим земљама људи чекају следећи сан - онај који 
иде даље од материјалног богатства. Овај сан не нуди влада, али 
мора доћи од сваког појединца, вас и мене. Српски сан је мате-
ријалан. Зато људи треба да буду убеђени и верују да је могуће 
да будућност буде боља од садашњости. То је суштинска улога 
владе управо сада: да понуди наду и покаже да привреда иде у 
добром правцу. То је разлог моје сугестије: потпишите савез са 
будућношћу“, саветује познати футуролог Ролф Јенсен, који је из 
свог угла сагледао економске прилике у Србији.
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торе који већ успешно послују, јер је њихов пример најбоља 
препорука за остале компаније да дођу у Србију.

Систем генерише корупцију
Генерални директор „Кока-коле“, Рамон Вајдингер, ука-

зао је на неоходност промена у Закону о раду, као и на про-
блеме са грађевинским дозволама и тешкоће са власништвом 
над земљиштем. Вајдингер је подвукао да се прописи морају 
доследно поштовати. 

„Срби нису генетски програмирани за корупцију, систем 
је лош и он је крив за то“, рекао је министар привреде Саша 
Радуловић, а као пример је навео то што наши људи праве 
успешне каријере у системима који су здрави, за разлику од 
нашег. Радуловић је најавио да ће до краја године бити про-
мењени кључни закони из области економије. 

„Питање је колико можемо да урадимо одмах, а шта сле-
деће и 2015. године и око тога се воде разговори. Ситуација у 
буџету је тешка и морају да се изведу непопуларни и тешки 
потези“, каже министар Радуловић и додаје да цела Влада 
Србије мора да ради на проблему црног тржишта, које пре 
свега гуши мале фирме, ионако оптерећене превисоким так-
сама.

Приче о економском препороду
Никола Јуришић, менаџер ангажмана и лидер за Србију 

„Мекинси компани“, истакао је да су искуства показала да је 
потребно 1.300 људи посвећених промени да би се одређени 
системи и навике у једној држави променили. 

На панелу „Како су успели - Приче о економском препо-
роду“, директор „Мекинси компани“, Свен Смит, нагласио је 
да је за успех привреде веома важна промена менталитета 
у приступу пословању. Смит је оценио да Србија има велике 
могућности да направи нагли скок у економској активности. 
Искуства других земаља које су доживеле економски препо-
род показују да је веома битно да се држава умеша у прив-
редни развој. 

„Србија треба да максимално повећа извоз произво-
да веће додате вредности, али мора поправити образовну 
структуру радника, тако што ће се привреда више повезати 
са научним институцијама, као и да побољша саобраћајну 
инфраструктуру“, рекао је Смит.

Бивши генерални директор министарства индустрије, 
трговине и рада Израела, Шерон Кедми, рекао је да је та 
земља успела економски да се уздигне захваљујући великом 
људском капиталу, иако је држава са малим природним бо-
гатствима. „За сваку економију важно је да има либерализо-
вану трговину и ограничи јавни сектор“, сматра Кедми.

Први секретар Амбасаде Костарике у Аустрији, Фран-
сиско Хосе Абелан, казао је да је Костарика почела убрзан 
привредни развој захваљујући оснивању Агенције за уна-
пређење инвестиција. Костарика је прошле године имала из-
воз вредан 11,3 милијарде долара, што је велики успех за ту 
латиноамеричку земљу.

Покретач инвестиција
Лазар Крстић, министар финансија, на затварању кон-

ференције рекао је да је јавни дуг на крају прошле године 
износио скоро 19 милијарди евра, а да ће на крају 2013. бити 
21 милијарду евра. Крстић је нагласио да Србија сваке године 
плаћа скоро милијарду евра на камате, због чега су неопход-
на нова задужења, наравно са нижим каматама, како би се 
стари дугови отплатили. 

„Покретач инвестиција мора бити приватни сектор, а као 
реалну могућност треба разматрати и давање концесија. Ср-
бија не може више да се понаша као коцкар, да иде од једног 
до другог пријатеља и позајмљује новац, јер ће на крају оста-
ти и без новца и без пријатеља. Ова Влада у процес реформи 
улази без страха од реакције, али ми страхујемо од после-
дица, ако се те реформе не спроведу“, нагласио је Крстић и 
оценио да је тешка ситуација у привреди, али да верује да 
стање може да се поправи и то за три до пет година, уколико 
се усвоје планиране мере.

Да је могућ „квантни скок“ домаће привреде, сматра и 
гувернерка Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табако-
вић, али је за то потребно заједничко деловање јаких банака, 
добре регулативе, НБС и државних институција. Међутим, 
директор Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за Србију, 
Матео Патроне, који је истакао да та банка подржава прив-
реду Србије, указао је да он није за идеју „квантног скока“ - 
наглог раста привреде, већ за лаган, одрживи развој, јер су 
скокови нестабилни. Он сматра да је земљи тренутно најпо-
требније да промени привредну културу. Опрезних има и 
међу српским банкарима, јер је до светске економске кризе 
2009. године управо и дошло зато што су банке агресивно фи-
нансирале неодрживе пројекте.

Генерални директор „Голдман-Сакс Интернешнела“, 
Ријад Јусуф, истакао је Србију као атрактивну дестинацију 
за велике инвестиције, напомињући да земља има стратеш-
ко партнерство са великим страним компанијама које су 
најбоља препорука за долазак нових инвеститора. 

А.Б.

Борба за таленте и инвестиције
„Од стања у образовању и науци дугорочно зависи будућ-

ност Србије. Резултати образовања, посебно у науци, значајно су 
бољи него што се улаже у те области“, рекао је министар просве-
те Томислав Јовановић на панелу под називом „Борба за тален-
те и инвестиције“. Он је напоменуо да држава за образовање и 
науку издваја свега 0,5 одсто буџета, а да је циљ Министарства 
да се та средства повећају. Министар је изразио очекивање да 
ће српски научници више конкурисати са пројектима и моћи да 
повуку више бесповратних средстава из ЕУ за те намене.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адрЕсЕ фИлИјала нсЗ

поКрајИнсКа 
слУЖба За 
ЗапоШљавањe

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрајИнсКа 
слУЖба За 
ЗапоШљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


