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У складу са Акционим планом запошљавања Општине Горњи 
Милановац за 2013. годину и закљученим Споразумом о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између 
Националне службе за запошљавање и Општине Горњи 
Милановац за 2013. годину, од 29.10.2013. године

Национална служба за запошљавање 
- Филијала Чачак и Општина Горњи 

Милановац

Расписују

ИЗМЕЊЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ 

ПРАКСЕ У 2013. ГОДИНИ, НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима 
са територије општине Горњи Милановац, са високом 
стручном спремом, без обзира на године старости, која 
се први пут стручно оспособљавају за занимања за која су 
стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су 
се стручно оспособљавала краће од времена потребног за 
полагање приправничког/стручног испита, а ради  стицања 
услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу 
са законом или општим актом послодавца, без заснивања 
радног односа. 

Програм стручне праксе траје 12 месеци, за лица са високом 
стручном спремом.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена 
потребног за полагање приправничког/стручног испита, 
у програм се укључује за преостали период потребан за 
стицање услова за полагање приправничког/стручног испита. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у локалним 
штампаним медијима, публикацији ‘’Послови’’, на сајту 
Националне службе за запошљавање и огласној табли 
НСЗ - Испостава Горњи Милановац, до утрошка средстава 
издвојених за ове намене.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба 
за запошљавање: 

- ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у 
месечном износу од 14.000,00 динара, за лица са 
високом стручном спремом;

- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде 
на раду и професионалне болести, у складу са 
законом. 

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе 
може остварити послодавац под условом: 

- да има седиште на територији општине Горњи 
Милановац

- да уредно измирује обавезе по основу пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање 

- да је законом или актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца као услов 
за рад на одређеним пословима прописана обавеза 
обављања приправничког стажа

- да је измирио раније уговорне обавезе према 
Националној служби, осим за обавезе чија је 
реализација у току

- да има најмање једно запослено лице
- да ангажује незапослено лице пријављено на 

евиденцију Националне службе за запошљавање, 
Испостава Горњи Милановац, које има високу 
стручну спрему, нема радног искуства у струци 
или нема радног искуства у својству приправника 
довољног за стицање услова за полагање 
приправничког /стручног испита, у периоду од шест 
месеци пре подношења захтева није било у радном 
односу код истог послодавца, има пребивалиште на 
територији општине Горњи Милановац

- да има кадровске и друге капацитете за стручно 
оспособљавање лица, односно има запосленог 
ментора који, уколико позитивним прописима није 
другачије одређено, испуњава следеће услове: 
има одговарајућу струку, најмање је истог нивоа 
образовања као и приправник и има најмање 12 
месеци радног искуства у струци. 

Послодавац који има до 10 запослених има право да у 
програм укључи до два незапослена лица, а послодавац који 
има преко 10 запослених има право да у програм укључи 
незапослена лица чији број не може бити већи од 20% 
укупног броја запослених. 

Национална служба за запошљавање, у сарадњи са 
послодавцем, врши селекцију незапослених лица која ће бити 
укључена у програм. 

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу 

Националне службе
- фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико подносилац захтева није 
регистрован у АПР

- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним 
доприносима за обавезно социјално осигурање на 
зараде/накнаде, за последњи месец који претходи 
месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране 
Пореске управе

- извод из закона/општег акта послодавца, где је као 
услов за рад на одређеним пословима прописана 
обавеза обављања приправничког стажа

- радна биографија ментора на прописаном обрасцу 
Националне службе.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према седишту 
послодавца или према месту ангажовања лица, непосредно 
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити 
у Националној служби за запошљавање - Испостава Горњи 
Милановац. Одлука о спровођењу програма стручне праксе 
доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за 
учешће у програму. 

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева 
и приложене документације са условима из Јавног позива. 
У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по 
поднетом захтеву, Национална служба задржава право да 
изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи 
критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски 
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капацитети послодавца, дужина обављања делатности 
послодавца, претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стручне праксе и процена важности 
поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје 
филијале.   

Одлука о спровођењу програма стручне праксе 
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси 
председник општине, а по претходно прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање Општине Горњи Милановац. 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се 
најкасније у року од 60 дана од дана подношења захтева. 
Национална служба, општина и послодавац најкасније у року 
до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма 
стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна 
права и обавезе. У циљу закључивања уговора, послодавац 
је у обавези да Националној служби достави потписан уговор 
о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на 
стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем 
и општином, Национална служба и лице на стручној пракси 
закључују уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе 
мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу 
програма стручне праксе. 

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини 

трајања уговорне обавезе 
- оспособи незапослено лице за самосталан рад 

у струци, у складу са законом, односно актом о 
организацији и систематизацији послова 

- доставља Националној служби извештаје о 
присутности лица на стручној пракси, у складу са 
уговором

- достави Националној служби извештај о обављеној 
стручној пракси, у складу са уговором

- организује лицу полагање приправничког/стручног 
испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе 
о оспособљавању неопходне за полагање испита 
пред надлежним органом

- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно 
положеном приправничком/стручном испиту

- омогући Националној служби контролу реализације 
уговорних обавеза и

- обавести Националну службу о свим променама које 
су од значаја за реализацију уговора у року од 8 
дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног 
оспособљавања изврши замену са другим незапосленим 
лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне 
услове у складу са законом, за преостало време дефинисано 
уговором увећано за период спроведене замене.

Измене у односу на јавни позив објављен дана 12.06.2013. 
године односе се на начин доношења одлуке о спровођењу 
програма стручне праксе и на поступак потписивања уговора 
о спровођењу програма између уговорних страна.

Све додатне информације могу се добити у Националној 
служби за запошљавање - Испостава Горњи Милановац, 
Кнеза Александра 37, Горњи Милановац.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији 

Предузетничке идеје



   |  Број 543  |  13.11.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе

Расписује

КОНКУРС
За попуну слободних радних места 

професионалних војника, на 
одређено време

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1414 Нови Сад
1. Пешадија – 1 извршилац
2. Артиљерија – 2 извршиоца
3. Оклопне јединице – 4 извршиоца
4. Служба телекомуникације – 2 извршиоца
5. Саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА БЕОГРАД

Војна пошта 4795 Београд
6. Пешадија – 64 извршиоца
7. Служба телекомуникације – 2 извршиоца
8. Техничка служба – 3 извршиоца
9. Интендантска служба – 1 извршилац
10. Санитетска служба – 1 извршилац
11. Саобраћајна служба – 11 извршилаца

Војна пошта 9808 Београд
12. Саобраћајна служба – 1 извршилац
13. Пешадија – 2 извршиоца (у насељу Бубањ Поток)
14. Пешадија – 12 извршилаца (у насељу Кнежевац)
15. Пешадија – 2 извршиоца (у насељу Раља)
16. Техничка служба – 6 извршилаца (у насељу Раља)
17. Интендантска служба – 2 извршиоца (у насељу Кнежевац)

Војна пошта 5542 Београд
18. Служба телекомуникације – 3 извршиоца
19. Саобраћајна служба – 4 извршиоца

Војна пошта 2827 Нови Сад
20. Речне јединице – 3 извршиоца
21. Техничка служба – 3 извршиоца

Војна пошта 2834 Београд
22. Пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 4501 Београд
23. Служба ваздушног осматрања и јављања – 5 извршилаца
24. Техничка служба – 1 извршилац
25. Интендантска служба – 1 извршилац

Војна пошта 1205 Београд
26. Служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац
27. Техничка служба – 1 извршилац
28. Артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 1 извршилац 

(у насељу Батајница)
29. Служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац 

(у насељу Батајница)
30. Техничка служба – 1 извршилац (у насељу Батајница)
31. Артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 9 извршилаца 

(у насељу Зуце)
32. Служба телекомуникације – 2 извршиоца (у насељу Зуце)
33. Техничка служба – 2 извршиоца (у насељу Зуце)
34. Саобраћајна служба – 5 извршилаца (у насељу Зуце)

35. Артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 7 извршилаца 
(у насељу Јаково)

36. Служба телекомуникације – 2 извршиоца 
 (у насељу Јаково)
37. Служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац 

(у насељу Јаково)
38. Техничка служба – 4 извршиоца (у насељу Јаково)

Војна пошта 8909 Београд
39. Служба телекомуникације – 2 извршиоца

Војна поштa 9858 Батајница
40. Пешадија – 3 извршиоца (у насељу Батајница)
41. Артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 2 извршиоца 

(у насељу Батајница)
42. Техничка служба – 7 извршилаца (у насељу Батајница)
43. Саобраћајна служба – 7 извршилаца (у насељу Батајница)

Војна пошта 5002 Београд
44. Пешадија – 1 извршилац
45. Саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 4557 Београд
46. Пешадија – 10 извршилаца
47. Служба телекомуникације – 1 извршилац
48. Саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 3395 Батајница
49. Артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 1 извршилац 

(у насељу Батајница)
50. Техничка служба – 1 извршилац (у насељу Батајница)

Војнa поштa 5004 Јаково
51. Пешадија – 4 извршиоца (у насељу Јаково)
52. Служба телекомуникације – 1 извршилац 
 (у насељу Јаково)
53. Техничка служба – 1 извршилац (у насељу Јаково)
54. Интендантска служба – 2 извршиоца (у насељу Јаково)
55. Саобраћајна служба – 1 извршилац (у насељу Јаково)

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА БОГУТОВАЧКА БАЊА

Војна пошта 9808 Београд
56. Пешадија – 4 извршиоца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА БУЈАНОВАЦ

Војна пошта 4976 Врање
57. Пешадија – 21 извршилац
58. Инжињерија – 10 извршилаца
59. Служба телекомуникације – 2 извршиоца
60. Техничка служба – 2 извршиоца
61. Саобраћајна служба – 3 извршиоца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ВАЉЕВО

Војна пошта 3720 Краљево
62. Артиљерија – 2 извршиоца

Војна пошта 9845 Ваљево
63. Пешадија – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ВРАЊЕ

Војна пошта 4976 Врање
64. Пешадија – 16 извршилаца
65. Артиљерија – 9 извршилаца
66. Оклопне јединице – 11 извршилаца
67. Инжињерија – 1 извршилац
68. Служба телекомуникације – 3 извршиоца
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69. Техничка служба – 3 извршиоца
70. Интендантска служба – 2 извршиоца
71. Саобраћајна служба – 3 извршиоца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ВРШАЦ

Војна пошта 3160 Панчево
72. Пешадија – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Војна пошта 9808 Београд
73. Пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 5542 Београд
74. Служба телекомуникације – 1 извршилац
75. Саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 2143 Горњи Милановац
76. Служба телекомуникације – 1 извршилац
77. Саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ЕЧКА – ЗРЕЊАНИН

Војна пошта 3160 Панчево
78. Пешадија – 5 извршилаца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ЗАЈЕЧАР

Војна пошта 4666 Ниш
79. Пешадија – 56 извршилаца
80. Саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА КАЧАРЕВО

Војна пошта 9808 Београд
81. Пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 4501 Београд
82. Пешадија – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА КРАГУЈЕВАЦ

Војна пошта 1205 Београд
83. Пешадија – 1 извршилац
84. Артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 9 извршилаца
85. Служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца
86. Техничка служба – 2 извршиоца
87. Саобраћајна служба – 4 извршиоца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА КРАЉЕВО

Војна пошта 3720 Краљево
88. Пешадија – 3 извршиоца
89. Артиљерија – 8 извршилаца
90. Оклопне јединице – 4 извршиоца
91. Инжињерија – 5 извршилаца
92. Служба телекомуникације – 2 извршиоца
93. Служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац
94. Интендантска служба – 1 извршилац
95. Саобраћајна служба – 10 извршилаца

Војна пошта 4501 Београд
96. Служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца

Војна пошта 5019 Крушевац
97. Саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 2895 Лађевци
98. Артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 1 извршилац (у 

насељу Лађевци)
99. Техничка служба – 1 извршилац (у насељу Лађевци)

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА КРУШЕВАЦ

Војна пошта 5801 Крушевац
100. Служба телекомуникације – 2 извршиоца
101. Атомско-биолошко-хемијска служба – 3 извршиоца
102. Санитетска служба – 1 извршилац
103. Саобраћајна служба – 7 извршилаца

Војна пошта 5019 Крушевац
104. Техничка служба – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА КУРШУМЛИЈА

Војна пошта 9808 Београд
105. Пешадија – 14 извршилаца
106. Техничка служба – 2 извршиоца
107. Грађевинска служба – 1 извршилац

Војна пошта 4666 Ниш
108. Оклопне јединице – 26 извршилаца
109. Саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ЛЕСКОВАЦ

Војна пошта 4445 Лесковац
110. Пешадија – 5 извршилаца
111. Техничка служба – 2 извршиоца
112. Интендантска служба – 1 извршилац
113. Санитетска служба – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА МЛАДЕНОВАЦ

Војна пошта 9808 Београд
114. Пешадија – 1 извршилац
115. Саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 1205 Београд
116. Пешадија – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА НЕГОТИН

Војна пошта 9808 Београд
117. Пешадија – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА НИШ

Војна пошта 5542 Београд
118. Интендантска служба – 1 извршилац

Војна пошта 4666 Ниш
119. Оклопне јединице – 1 извршилац
120. Техничка служба – 1 извршилац
121. Саобраћајна служба – 4 извршиоца

Војна пошта 8486 Панчево
122. Пешадија – 1 извршилац
123. Техничка служба – 1 извршилац
124. Саобраћајна служба – 3 извршиоца

Војна пошта 3987 Ниш
125. Артиљерија – 12 извршилаца
126. Саобраћајна служба – 12 извршилаца

Војна пошта 5464 Ниш
127. Служба телекомуникације – 8 извршилаца

Војна пошта 1205 Београд
128. Артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 5 извршилаца
129. Техничка служба – 2 извршиоца
130. Саобраћајна служба – 6 извршилаца
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Војна пошта 5019 Крушевац
131. Ветеринарска служба – 2 извршиоца
132. Саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА НОВИ ПАЗАР

Војна пошта 3720 Краљево
133. Пешадија – 4 извршиоца
134. Оклопне јединице – 12 извршилаца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА НОВИ САД

Војна пошта 1414 Нови Сад
135. Пешадија – 2 извршиоца
136. Инжињерија – 3 извршиоца
137. Служба телекомуникације – 1 извршилац
138. Техничка служба – 3 извршиоца
139. Интендантска служба – 5 извршилаца
140. Санитетска служба – 1 извршилац
141. Саобраћајна служба – 2 извршиоца
142. Грађевинска служба – 3 извршиоца

Војна пошта 2827 Нови Сад
143. Речне јединице – 4 извршиоца
144. Инжињерија – 2 извршиоца
145. Служба телекомуникације – 2 извршиоца
146. Саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 2834 Београд
147. Пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 1205 Београд
148. Артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 6 извршилаца
149. Техничка служба – 1 извршилац
150. Саобраћајна служба – 9 извршилаца

Војна пошта 9808 Београд
151. Пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу 

Крушедол)
152. Техничка служба – 3 извршиоца (радна места су у 

насељу Крушедол)
153. Саобраћајна служба – 1 извршилац (радно место је у 

насељу Крушедол)

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ПАНЧЕВО

Војна пошта 1414 Нови Сад
154. Пешадија – 17 извршилаца
155. Служба телекомуникације – 1 извршилац
156. Саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 8486 Панчево
157. Пешадија – 6 извршилаца
158. Техничка служба – 2 извршиоца
159. Саобраћајна служба – 7 извршилаца
160. Грађевинска служба – 1 извршилац

Војна пошта 4310 Панчево
161. Инжињерија – 2 извршиоца
162. Служба телекомуникације – 1 извршилац
163. Саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 1205 Београд
164. Артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 10 извршилаца
165. Техничка служба – 1 извршилац

Војна пошта 3160 Панчево
166. Служба телекомуникације – 2 извршиоца
167. Техничка служба – 2 извршиоца
168. Саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ПИРОТ

Војна пошта 9808 Београд
169. Пешадија – 5 извршилаца
170. Саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ПОЖАРЕВАЦ

Војна пошта 5302 Пожаревац
171. Пешадија – 8 извршилаца
172. Инжињерија – 1 извршилац
173. Интендантска служба – 1 извршилац
174. Саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ПОЖЕГА

Војна пошта 9808 Београд
175. Пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу 

Јеминска Стена)

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ПРОКУПЉЕ

Војна пошта 4522 Батајница
176. Јединице за електронска дејства – 14 извршилаца

Војна пошта 9808 Београд
177. Пешадија – 2 извршиоца

Војна пошта 4666 Ниш
178. Саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА РАШКА

Војна пошта 3720 Краљево
179. Пешадија – 30 извршилаца
180. Саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА СМЕДЕРЕВО

Војна пошта 9808 Београд
181. Пешадија – 3 извршиоца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Војна пошта 9808 Београд
182. Пешадија – 5 извршилаца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА СОМБОР

Војна пошта 1423 Сомбор
183. Пешадија – 2 извршиоца
184. Интендантска служба – 1 извршилац
185. Санитетска служба – 1 извршилац

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Војна пошта 1414 Нови Сад
186. Артиљерија – 1 извршилац
187. Оклопне јединице – 9 извршилаца
188. Служба телекомуникације – 1 извршилац
189. Техничка служба – 2 извршиоца
190. Саобраћајна служба – 5 извршилаца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА УЖИЦЕ

Војна пошта 5542 Београд
191. Интендантска служба – 1 извршилац
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МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ЧАЧАК

Војна пошта 9808 Београд
192. Пешадија – 2 извршиоца

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА ШАБАЦ

Војна пошта 2827 Нови Сад
193. Инжињерија – 4 извршиоца
194. Интендантска служба – 1 извршилац

УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који 
испуњавају следеће услове:

а) Општи услови
	 да су здравствено способни за службу у Војсци 

Србије (што утврђује надлежна војно-лекарска 
комисија);

	 да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа (за лица која су раније била у радном односу 
у државном органу);

	 да нису осуђивани на казну затвора од најмање 
шест месеци;

	 да нису старији од 30 година;
	 да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица 

женског пола и војнике на добровољном служењу 
војног рока);

	 да задовољавају минимално прописане вредности 
критеријума психолошке процене за пријем у 
професионалну војну службу;

	 да задовољавају минимално прописане вредности 
критеријума провере физичке способности за 
пријем у професионалну војну службу;

	 да су безбедносно проверени и да немају 
безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван 
Војске Србије (што утврђује Војно-безбедносна 
агенција);

б) Посебни услови
	 за возаче, надлежна војно-лекарска комисија 

утврђује здравствену способност за возаче 
моторних возила у Војсци Србије;

	 кандидати који конкуришу за пријем у јединице 
специјалне бригаде треба успешно да заврше 
селективну обуку (за радна места на р. бр. 122, 123, 
124, 157, 158, 159. и 160);

	 кандидати који конкуришу за пријем у јединице 
војне полиције требају успешно да заврше 
специјалистичку обуку (за радна места на р. бр. 22, 
44, 45, 147, 11 радних места на р. бр. 6. и 1 радно 
место на р. бр. 11.);

	 кандидати женског пола (који нису војно обучени) 
треба успешно да заврше основну и специјалистичку 
обуку;

	 за радно место на р. бр. 1: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 2: за једно радно место 
могу конкурисати лица која имају најмање средњу 
стручну спрему, а за друго радно место могу 
конкурисати лица која имају најмање 4. степен 
стручне спреме електротехничке, техничке или 
саобраћајне школе (смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 3: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;

	 за радна места на р. бр. 4: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радно место на р. бр. 5: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему и возачку 
дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 6: за 53 радна места могу 
конкурисати лица која имају најмање основно 
образовање и телесну висину најмање 175 цм, док 
за 11 радних места могу конкурисати лица која 
имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 7: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 8: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају завршену машинску школу;

	 за радно место на р. бр. 9: могу конкурисати лица 
која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат 
или потврду о стручној оспособљености за кувара и 
најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 10: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за болничара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 11: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 12: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 13: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 14: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 15: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 16: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 17: могу конкурисати лица 
која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат 
или потврду о стручној оспособљености за кувара и 
најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 18: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 19: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 20: за два радна места 
могу конкурисати лица која имају најмање средњу 
стручну спрему, док за једно радно место могу 
конкурисати лица која имају најмање 4. степен 
стручне спреме; за сва радна места потребно је да 
су кандидати пливачи;

	 за радна места на р. бр. 21: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за два 
радна места потребно је да лица која конкуришу 
имају завршену машинску школу, док је за једно 
радно место потребно да лица која конкуришу имају 
завршену електротехничку школу;

	 за радно место на р. бр. 22: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 23: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радно место на р. бр. 24: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за механичара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 25: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
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сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за кувара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 26: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радно место на р. бр. 27: могу конкурисати 
лица која имају најмање 3. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радно место на р. бр. 28: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радно место на р. бр. 29: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радно место на р. бр. 30: могу конкурисати 
лица која имају најмање 3. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радна места на р. бр. 31: могу конкурисати 
лица која имају најмање 3. степен стручне спреме 
електротехничке школе; за четири радна места 
потребно је да лица која конкуришу имају и возачку 
дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” 
категорије по старом закону;

	 за радна места на р. бр. 32: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 33: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају завршену електротехничку школу;

	 за радна места на р. бр. 34: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно 
„Е” категорије по старом закону;

	 за радна места на р. бр. 35: за пет радних места 
могу конкурисати лица која имају најмање 4. 
степен стручне спреме, док за два радна места 
могу конкурисати лица која имају најмање средњу 
стручну спрему, од чега је за једно радно место 
потребно да лица која конкуришу имају и возачку 
дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” 
категорије по старом закону, а за друго радно место 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 36: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације); за једно радно место 
потребно је да лица која конкуришу имају и возачку 
дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 37: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радна места на р. бр. 38: могу конкурисати 
лица која имају најмање 3. степен стручне спреме 
електротехничке школе; за два радна места 
потребно је да лица која конкуришу имају и возачку 
дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” 
категорије по старом Закону;

	 за радна места на р. бр. 39: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 40: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 41: могу конкурисати лица 
која имају најмање 4. степен стручне спреме;

	 за радна места на р. бр. 42: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне 
спреме машинске, електротехничке или 
ваздухопловнотехничке школе;

	 за радна места на р. бр. 43: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за шест 
радних места потребно је да лица која конкуришу 

имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, 
односно „Е” категорије по старом закону, а за 
једно радно место возачку дозволу најмање „Ц” 
категорије;

	 за радно место на р. бр. 44: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 45: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 46: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 47: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 48: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 49: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 50: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне 
спреме машинске, електротехничке или 
ваздухопловнотехничке школе;

	 за радна места на р. бр. 51: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 52: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радно место на р. бр. 53: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за механичара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 54: могу конкурисати лица 
која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат 
или потврду о стручној оспособљености за кувара и 
најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 55: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 56: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 57: за осам радних места 
могу конкурисати лица која имају најмање основно 
образовање, док за тринаест радних места могу 
конкурисати лица која имају најмање средњу 
стручну спрему, од чега је за једно радно место 
потребно да лица која конкуришу имају и возачку 
дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 58: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за осам 
радних места потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије, а 
за једно радно место возачку дозволу најмање „Ц” 
категорије;

	 за радна места на р. бр. 59: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 60: могу конкурисати лица 
која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат 
или потврду о стручној оспособљености за ауто-
механичара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 61: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 62: могу конкурисати лица 
која имају најмање 4. степен стручне спреме; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају завршену електротехничку, техничку или 
саобраћајну школу (смер телекомуникације);

	 за радно место на р. бр. 63: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;
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	 за радна места на р. бр. 64: за једанаест радних 
места могу конкурисати лица која имају најмање 
основно образовање, док за пет радних места 
могу конкурисати лица која имају најмање средњу 
стручну спрему, од чега је за три радна места 
потребно да лица која конкуришу имају и возачку 
дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 65: за једно радно место 
могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен 
стручне спреме електротехничке, техничке или 
саобраћајне школе (смер телекомуникације), док за 
осам радних места могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему, од чега је за два 
радна места потребно да лица која конкуришу имају 
и возачку дозволу најмање „Б” категорије;

	 за радна места на р. бр. 66: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 67: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 68: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 69: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему; 
за једно радно место потребно је да лица која 
конкуришу имају завршену електротехничку школу 
и возачку дозволу најмање „Б” категорије, док је за 
два радна места потребно да лица која конкуришу 
имају завршену машинску школу, смер механичар, 
од чега је за једно радно место потребно да лица 
која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” 
категорије;

	 за радна места на р. бр. 70: могу конкурисати лица 
која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат 
или потврду о стручној оспособљености за кувара и 
најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 71: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 72: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 73: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 74: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радно место на р. бр. 75: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 76.: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радно место на р. бр. 77.: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 78: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 79: за тридесет осам радних 
места могу конкурисати лица која имају најмање 
основно образовање, док за осамнаест радних 
места могу конкурисати лица која имају најмање 
средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 80: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 81: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 82: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 83: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 84: могу конкурисати 
лица која имају најмање 3. степен стручне спреме 
електротехничке школе; за три радна места 
потребно је да лица која конкуришу имају и возачку 
дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 85: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радна места на р. бр. 86: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају завршену машинску школу, док је за друго 
радно место потребно да лица која конкуришу имају 
завршену електротехничку школу и возачку дозволу 
најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 87: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 88: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 89: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме; 
за једно радно место потребно је да лица која 
конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” 
категорије;

	 за радна места на р. бр. 90: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 91: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;

	 за радна места на р. бр. 92: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радно место на р. бр. 93: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радно место на р. бр. 94: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за кројача и најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 95: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за шест 
радних места потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије, 
а за четири радна места возачку дозволу најмање 
„С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом 
закону;

	 за радна места на р. бр. 96: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радна места на р. бр. 97: могу конкурисати 
лица која имају најмање 5. степен стручне спреме 
саобраћајне школе, занимање возач моторног 
возила или техничар друмског саобраћаја, возачку 
дозволу најмање „Ц” категорије и положен испит за 
инструктора „Б” и „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 98: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
техничке школе;

	 за радно место на р. бр. 99: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
техничке школе;

	 за радна места на р. бр. 100: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације) и возачку дозволу најмање 
„Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 101: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
хемијске или хемијско-технолошке школе;

	 за радно место на р. бр. 102: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
медицинске школе;
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	 за радна места на р. бр. 103: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 104: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за механичара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 105: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 106: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 107: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за руковаоца парних котлова са механичким 
ложењем и најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 108: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;

	 за радна места на р. бр. 109: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 110: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 111: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају завршену електротехничку школу;

	 за радно место на р. бр. 112: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за кувара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 113: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за болничара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 114: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 115: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 116: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 117: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 118: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за кувара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 119: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Б” категорије;

	 за радно место на р. бр. 120: могу конкурисати лица 
која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат 
или потврду о стручној оспособљености за бравара 
или сертификат за заваривача и најмање средњу 
стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 121: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 122: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему; 
потребно је да су кандидати који конкуришу за 
пријем на радно место пливачи;

	 за радно местo на р. бр. 123: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему; 
потребно је да су кандидати који конкуришу за 
пријем на радно место пливачи;

	 за радна места на р. бр. 124: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије; потребно 
је да су кандидати који конкуришу за пријем на 
радна места пливачи;

	 за радна места на р. бр. 125: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 126: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно 
„Е” категорије по старом закону;

	 за радна места на р. бр. 127: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације) и возачку дозволу најмање 
„Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 128: за два радна места 
могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен 
стручне спреме електротехничке школе, док за 
три радна места могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу 
најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 129: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају завршену електротехничку школу, док је за 
друго радно место потребно да лица која конкуришу 
имају одговарајућу школу, диплому, сертификат 
или потврду о стручној оспособљености за бравара;

	 за радна места на р. бр. 130: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно 
„Е” категорије по старом закону;

	 за радна места на р. бр. 131: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
ветеринарске школе, занимање ветеринарски 
техничар;

	 за радно место на р. бр. 132: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 133: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 134: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;

	 за радна места на р. бр. 135: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 136: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије, а 
за једно радно место возачку дозволу најмање „Б” 
категорије;

	 за радно место на р. бр. 137: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 138: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за два 
радна места потребно је да лица која конкуришу 
имају завршену машинску школу, смер механичар, 
док је за једно радно место потребно да лица која 
конкуришу имају завршену електротехничку школу;

	 за радна места на р. бр. 139: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају одговарајућу школу, диплому, сертификат 
или потврду о стручној оспособљености за месара, 
за два радна места одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за кувара, за једно радно место одговарајућу 
школу, диплому, сертификат или потврду о стручној 
оспособљености за обућара и за једно радно место 
одговарајућу школу, диплому, сертификат или 
потврду о стручној оспособљености за столара;
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	 за радно место на р. бр. 140: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за болничара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 141: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 142: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају одговарајућу школу, диплому, сертификат 
или потврду о стручној оспособљености за лимара, 
а за два радна места одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за руковаоца парних котлова са механичким 
ложењем;

	 за радна места на р. бр. 143: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему; 
потребно је да су кандидати који конкуришу за 
пријем на радна места пливачи;

	 за радна места на р. бр. 144: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему; 
потребно је да су кандидати који конкуришу за 
пријем на радна места пливачи;

	 за радна места на р. бр. 145: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације); за једно радно место 
потребно је да лица која конкуришу имају и возачку 
дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 146: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 147: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 148: за два радна места 
могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен 
стручне спреме електротехничке школе, док за 
четири радна места могу конкурисати лица која 
имају најмање средњу стручну спрему и возачку 
дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 149: могу конкурисати 
лица која имају најмање 3. степен стручне спреме 
електротехничке школе;

	 за радна места на р. бр. 150: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за осам 
радних места потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије, док 
је за једно радно место потребна возачка дозвола 
најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије 
по старом Закону;

	 за радно место на р. бр. 151: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 152: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају завршену машинску школу;

	 за радно место на р. бр. 153: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 154: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему; 
за четири радна места потребно је да лица која 
конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” 
категорије;

	 за радно место на р. бр. 155: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радно место на р. бр. 156: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 157: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему; 

за четири радна места потребно је да лица која 
конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” 
категорије; потребно је да су кандидати који 
конкуришу за пријем на радна места пливачи;

	 за радна места на р. бр. 158: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему; 
за једно радно место потребно је да лица која 
конкуришу имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за механичара, а за друго радно место одговарајућу 
школу, диплому, сертификат или потврду о стручној 
оспособљености за бравара; потребно је да су 
кандидати који конкуришу за пријем на радна места 
пливачи;

	 за радна места на р. бр. 159: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије; потребно 
је да су кандидати који конкуришу за пријем на 
радна места пливачи;

	 за радно место на р. бр. 160: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за инсталатера водовода и канализације и најмање 
средњу стручну спрему; потребно је да су кандидати 
који конкуришу за пријем на радно место пливачи;

	 за радна места на р. бр. 161: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Б” категорије;

	 за радно место на р. бр. 162: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 163: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 164: за шест радних места 
могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен 
стручне спреме електротехничке школе, док за 
четири радна места могу конкурисати лица која 
имају најмање средњу стручну спрему и возачку 
дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” 
категорије по старом закону;

	 за радно место на р. бр. 165: могу конкурисати 
лица која имају најмање 3. степен стручне спреме 
електротехничке школе и возачку дозволу најмање 
„С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом 
закону;

	 за радна места на р. бр. 166: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације);

	 за радна места на р. бр. 167: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају одговарајућу школу, диплому, сертификат 
или потврду о стручној оспособљености за бравара;

	 за радно место на р. бр. 168: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за раднa местa на р. бр. 169: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 170: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за раднa местa на р. бр. 171: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 172: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Б” категорије;

	 за радно место на р. бр. 173: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за кувара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 174: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
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	 за радно место на р. бр. 175: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 176: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке школе (смер телекомуникације, 
техничар рачунарске технике или техничар 
система аутоматизације), саобраћајне школе (смер 
телекомуникације) или гимназије (природно-
математички смер); за девет радних места потребно 
је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу 
најмање „Ц” категорије, док је за сва радна 
места потребно и познавање рада на рачунару 
(поседовање сертификата или практична провера 
од стране конкурсне комисије);

	 за радна места на р. бр. 177: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 178: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 179: за седам радних места 
могу конкурисати лица која имају најмање основно 
образовање, док за двадесет три радна места 
могу конкурисати лица која имају најмање средњу 
стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 180: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 181: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 182: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 183: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радно место на р. бр. 184: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за кувара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 185: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за болничара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радно место на р. бр. 186: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 187: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за пет 
радних места потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;

	 за радно место на р. бр. 188: могу конкурисати 
лица која имају најмање 4. степен стручне спреме 
електротехничке, техничке или саобраћајне школе 
(смер телекомуникације) и возачку дозволу најмање 
„Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 189: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају завршену електротехничку школу, док је за 
друго радно место потребно да лица која конкуришу 
имају возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радна места на р. бр. 190: могу конкурисати 
лица која имају најмање средњу стручну спрему и 
возачку дозволу најмање „Ц” категорије;

	 за радно место на р. бр. 191: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за кувара и најмање средњу стручну спрему;

	 за радна места на р. бр. 192: могу конкурисати лица 
која имају најмање основно образовање;

	 за радна места на р. бр. 193: могу конкурисати лица 
која имају најмање средњу стручну спрему; за једно 
радно место потребно је да лица која конкуришу 
имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије; 
потребно је да су кандидати који конкуришу за 
пријем на радна места пливачи;

	 за радно место на р. бр. 194: могу конкурисати 
лица која имају одговарајућу школу, диплому, 
сертификат или потврду о стручној оспособљености 
за кувара и најмање средњу стручну спрему.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат из грађанства и војник на добровољном служењу 
војног рока подносе попуњен образац Пријаве за пријем 
у Војску Србије у својству професионалног војника, 
препорученом поштом, војној пошти са којом желе да 
закључе уговор.

Уз образац Пријаве прилаже се:
	 кратка биографија;
	 извод из матичне књиге рођених (оригинал или 

фотокопија оверена у суду или општини);
	 уверење о држављанству (оригинал или фотокопија 

оверена у суду или општини);
	 потврда државног органа да кандидату није раније 

престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (за лица која су 
раније била у радном односу у државном органу);

	 уверење надлежног органа МУП-а РС да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци (оригинал или фотокопија оверена у суду 
или општини);

	 копија војничке књижице (осим за лица женског 
пола и војнике на добровољном служењу војног 
рока);

	 потврда Центра Министарства одбране за локалну 
самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са 
оружјем (осим за лица женског пола и војнике на 
добровољном служењу војног рока);

	 копија дипломе о стеченом образовању (фотокопија 
оверена у суду или општини);

	 копија возачке дозволе (фотокопија оверена у 
суду или општини), за лица која конкуришу за род/
службу где се захтева одређена категорија.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из 
матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу 
бити старија од 6 (шест) месеци.

Потребно је да војник на добровољном служењу војног рока 
накнадно достави препорученом поштом војној пошти са којом 
жели да закључи уговор потврду Центра Министарства 
одбране за локалну самоуправу да је одслужио војни 
рок са оружјем и копију војничке књижице. Уколико 
се наведена документа не доставе најкасније до 20. 
децембра 2013. године, сматраће се да кандидат који се 
у моменту расписивања конкурса налази на добровољном 
служењу војног рока не испуњава услове конкурса за пријем 
на радно место на које је конкурисао.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима 
који испуњавају услове конкурса за пријем на радно место на 
које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате који испуњавају 
услове конкурса ради обављања психолошке процене, 
комисијског разговора, физичке провере и општег лекарског 
прегледа у јединици и утврдиће њихове резултате према 
мерилима прописаним за избор.

Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на 
основу следећих мерила за избор:

	 завршени ниво школовања – до 25 бодова (основна 
школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, 
средња школа 4. степен или виши ниво образовања 
25 бодова);
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	 резултати провере физичке способности – до 35 
бодова (производ коначне оцене провере физичке 
способности и броја 7);

	 резултати психолошке процене кандидата – до 
40 бодова (производ коначне оцене психолошке 
процене и броја 8).

Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за 
избор биће упућени на медицинско-здравствену процену 
у надлежну војно-здравствену установу, ради утврђивања 
здравствене способности за професионалну војну службу. 
За наведене кандидате извршиће се безбедносна провера за 
пријем на рад у Војску Србије.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на 
адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања 
психолошке процене, комисијског разговора, физичке 
провере и општег лекарског прегледа у јединици и упућивања 
на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели 
да ступи у професионалну војну службу.

Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну 
службу донеће надлежни старешина, о чему ће писаним 
путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у року 
од осам дана од дана када је извршен избор.

Изабрани кандидати који су одслужили војни рок под 
оружјем биће примљени у својству професионалних војника 
на одређено време на период од шест месеци, уз могућност 
продужења уговора о раду на период од 3 године до 
навршених 40 година живота.

Изабрани кандидати женског пола, који нису служили 
војни рок, биће упућени на обуку у јединице и центре за 
оспособљавање. Кандидати који успешно заврше обуку биће 
примљени у својству професионалних војника на одређено 
време на период од шест месеци, уз могућност продужења 
уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година 
живота.

Кандидати за пријем у јединице специјалне бригаде, који 
успешно заврше предвиђену селективну обуку и буду 
изабрани за пријем у професионалну војну службу и 
кандидати за пријем у јединице војне полиције, који успешно 
заврше специјалистичку обуку, биће примљени у својству 
професионалних војника на одређено време на период од 
шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на 
период од 3 године до навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења 
уговора о раду или не ступи на обуку у року који му је 
одређен, сматраће се да не жели да ступи у професионалну 
војну службу.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују 
сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 116/2007, 
88/2009 и 101/2010 – др. закон).

Конкурс је отворен до 29. новембра 2013. године.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће 
се узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду 
изабрани конкурсна документација се неће враћати.

У рубрици „Зa род–службу” обавезно се мора навести род 
или служба за коју кандидат конкурише. Пријаве у којима 
је наведена рубрика празна или није попуњена на тражени 
начин неће се узимати у даље разматрање.

Додатне информације о професионалној војној служби, броју 
слободних места и потребном профилу, могу се добити на 
следећим бројевима телефона: 

- 011/2063-432   
Генералштаб Војске Србије

- 011/2064-074 и 2064-069   
Војна пошта 4795 Београд

- 011/3074-513 и 3074-486   
Војна пошта 4522 Батајница

- 011/3205-361   
Војна пошта 9808 Београд

- 011/3603-546   
Војна пошта 5542 Београд

- 021/4835-534 и 4835-016   
Војна пошта 1414 Нови Сад

- 036/308-422 и 308-146   
Војна пошта 3720 Краљево

- 018/555-353 и 508-554   
Војна пошта 4666 Ниш

- 017/414-102, лок. 41-051 и 41-414  
Војна пошта 4976 Врање

- 021/4835-441 и 4835-424   
Војна пошта 2827 Нови Сад

- 018/508-004 и 508-218   
Војна пошта 3987 Ниш

- 013/326-221 и 326-078   
Војна пошта 8486 Панчево

- 011/2064-356, 2064-349 и 2064-480  
Војна пошта 2834 Београд

- 037/416-056, 416-081 и 416-037  
Војна пошта 5801 Крушевац

- 018/508-814   
Војна пошта 5464 Ниш

- 011/3053-265   
Војна пошта 4501 Београд

- 011/3053-603 и 3053-709   
Војна пошта 1205 Београд

- 011/3106-207   
Војна пошта 9858 Батајница

- 036/305-031   
Војна пошта 2895 Лађевци

- 011/3053-214   
Војна пошта 8909 Београд

- 013/326-526   
Војна пошта 4310 Панчево

- 011/2064-494   
Војна пошта 5002 Београд

- 011/2064-823   
Војна пошта 4557 Београд

- 011/8416-886, лок. 30-767   
Војна пошта 5004 Јаково

- 014/296-017   
Војна пошта 9845 Ваљево

- 013/326-266   
Војна пошта 3160 Панчево

- 037/416-340   
Војна пошта 5019 Крушевац

- 016/249-379 и 249-227   
Војна пошта 4445 Лесковац

- 012/223-666, лок. 49-101 и 49-206  
Војна пошта 5302 Пожаревац

- 025/438-899, лок. 58-167 и 58-091  
Војна пошта 1423 Сомбор

- 011/3106-583   
Војна пошта 3395 Батајница

- 032/713-290, лок. 49-637 и 49-533  
Војна пошта 2143 Горњи Милановац

Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs). На горенаведеним 
сајтовима може се преузети Пријава за пријем у Војску 
Србије у својству професионалног војника.
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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

1772

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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београ д

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3300-551

Послови из грађевинске области
на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима посла, за 

рад у Одељењу за грађевинске послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (четворогодишње трајање сту-
дија); архитектонски или грађевински факултет; најмање 1 година 
стажа. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве са потребним доказима, у ориги-
налу или оверене копије, подносе се Управи Градске општине Стари 
град, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, а о 
пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од дана истека рока огла-
шавања. Контакт телефон за информације: 011/3300-551.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74

тел. 011/8721-786

Стручни сарадник за комунално - правне послове
за рад у Одељењу за урбанизам и комунално - грађевинске 

послове

УСЛОВИ: завршен правни факултет; положен државни стручни 
испит; најмање 1 година радног искуства у струци. Уз пријаву прило-
жити: диплому којом се потврђује стручна спрема (оригинал или ове-
рену фотокопију), уверење о положеном државном стручном испиту, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о 
радном искуству, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државним орга-
нима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложе-
ни потребни докази неће се разматрати.

јагодина

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Послови матичара, шеф Месне канцеларије Луковица, 
секретар Месне заједнице

на одређено време од 3 месеца, за рад у Одељењу за општу 
управу и заједничке послове Општинске управе Општине 

Свилајнац

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, VII степен 
стручне спреме, економски факултет, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, да има општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве са овереним докази-
ма о испуњавању услова огласа (оверена фотокопија дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се 
против кандидата не води истрага), могу се поднети у року од 8 дана 
од дана објављивања, на адресу: Општинска управа Општине Сви-
лајнац, са назнаком: „За оглас“, 35210 Свилајнац, Светог Саве 102. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови обезбеђења и противпожарне заштите зграде 
Скупштине града

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на 
одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, гим-
назија, електротехничка/енергетска и за расхладне уређаје, грађе-
винска, економско-трговинска, пољопривредна, саобраћајна, технич-
ка школа, 6 месеци радног стажа, положен државни стручни испит 
и испит противпожарне заштите. Поред посебних услова, кандидат 
мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује општу здравствену способ-
ност. Пријава на оглас, са доказима о испуњавању услова, подноси се 
у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Администратор саобраћајне инспекције
за рад у Градској управи за инспекцијске послове, на одређено 

време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема, средња техничка школа, смер сао-
браћајни, 6 месеци радног стажа и положен државни стручни испит. 
Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 
6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, да посе-
дује општу здравствену способност. Пријава на оглас, са доказима о 
испуњавању услова, подноси се у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Помоћник комуналног инспектора
за рад у Градској управи за инспекцијске послове, на одређено 

време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, средња 
техничка, средња економска, средња медицинска, средња пољоприв-
редна школа, гимназија, школа за техничке цртаче, 1 година радног 
стажа и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, 
кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, да поседује општу здравстве-
ну способност. Пријава на оглас, са доказима о испуњавању усло-
ва, подноси се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КиКинда

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА 
ОПШТИНЕ КАЊИЖА

24420 Кањижа, Новокнежевачки пут 5

Референт за уређење и одржавање саобраћајница

УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани грађевински инжењер, 
смер саобраћајнице, стручни испит, лична лиценца одговорног 
извођача радова саобраћајница - број лиценце 415, најмање три 
године радног искуства, возачка дозвола „Б“ категорије, знање срп-
ског и мађарског језика и писма, да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело против привреде и правног саобраћаја. Уз пријаву канди-
дат треба да достави: биографију, извод из матичне књиге рођених 

Администрација и управа
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(оригинал или оверена копија), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена копија), оверену копију дипломе 
факултета, доказ о стручности - доказ о положеном стручном испиту, 
лиценца (оригинал или оверена копија), оверену копију радне књи-
жице, изјаву о знању језика, доказ да није осуђиван за кривично дело 
против привреде и правног саобраћаја. Рок за подношења пријава је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
потребном документацијом поднети поштом, на адресу: Јавно преду-
зеће за уређење насеља Општине Кањижа, Новокнежевачки пут 5, 
24420 Кањижа, са назнаком: „Конкурсној комисији - не отварај“ или 
личном предајом радним данима, у времену од 08,00 до 14,00 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КрагУјевац

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „КНИЋ“
34240 Кнић

тел. 034/510-115

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани туризмолог; 5 
година радног искуства на руководећим пословима; да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да има општу здравствену способ-
ност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова директора. Уз пријаву са биографијом потребно 
је доставити следеће доказе (у оригиналу или оверене фотокопије): 
доказ о стручној спреми; доказ о радном искуству на руководећим 
пословима; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење да лице није осуђивано; уверење о здравственом 
стању. Пријаве са траженом документацијом слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

КрУшевац

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Газиместанска 1

тел. 037/414-750

Извршилац за стручно-оперативне послове
за рад у Служби за изградњу и легализацију, у Одељењу за 

урбанизам и грађевинарство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима, кандидати би требало да 
испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, архитектонски или грађевински факултет, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 
година радног искуства.

Извршилац за административно-рачуноводствене 
послове

за рад у Служби за утврђивање изворних прихода, у Одељењу 
за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима, кандидати би требало 
да испуњавају и следеће услове: средње образовање у четворого-
дишњем трајању, економско-трговинска школа или гимназија и нај-
мање 6 месеци радног искуства.

Извршилац за управне послове
за рад у Служби за правне послове, у Одељењу за урбанизам и 

грађевинарство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима, кандидати би требало да 
испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, правни факултет и најмање 1 година радног 
искуства.

Хигијеничар
за рад у Служби за заједничко-техничке послове, у Одељењу за 

општу управу и заједничке послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима, кандидати би требало да 
испуњавају и следеће услове: основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни 
да доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној фото-
копији: диплому о стручној спреми, уверење о положеном стручном 
испиту (за радна места где је предвиђен положен стручни испит), 
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону 
о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 
20/09), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење 
о здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против 
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење 
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
потврду издату од послодавца као доказ о радном искуству (за рад-
на места где је услов за заснивање радног односа радно искуство). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази, у оригиналу или у фотокопији овереној 
у општини или суду, неће се узети у разматрање. Избор кандидата 
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

лесКовац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9/11

Приправник - заштита на раду, на радном месту: 
послови цивилне заштите

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет заштите на раду. Уз 
пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе следећу документа-
цију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету заштите на раду; да поседују општу здравствену способност 
(лекарско уверење, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); уверење 
да нису осуђивани 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; оверену фотокопију радне 
књижице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Јабланичка 48

тел. 016/891-138

Дипломирани економиста - приправник
на одређено време од 12 месеци

4 извршиоца

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

Дипломирани туризмолог - приправник
на одређено време од 12 месеци

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

Професор физичке културе - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор физич-
ке културе.

Правник - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, правник.

Администрација и управа
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Струковни економиста, економиста - приправник
на одређено време од 12 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни економиста - еконо-
миста.

ОСТАЛО: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 
6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је државља-
нин Републике Србије; да је пунолетно лице; да има општу здравстве-
ну способност; да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у 
државном органу, да испуњава и друге услове утврђене законом, дру-
гим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. 
Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о 
здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке 
о пријему кандидата), уверење службе за запошљавање да се лице 
налази на евиденцији, фотокопију радне књижице, уверење да кан-
дидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кривично дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (уверење издаје полицијска 
управа), уверење да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве предати на писарници 
или слати на адресу: Општинска управа Општине Медвеђа, са назна-
ком: „За оглас“, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа. Контакт телефони: 
016/891-138 и 016/891-907.

ниш

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб

Начелник Општинске управе Општине Гаџин Хан
на период од 5 година

УСЛОВИ: посебни услови из члана 54 став 2 Закона о локалној само-
управи: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер) у образовно-научном пољу 
правних наука, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године - дипломирани правник, по раније важећим пропи-
сима, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 
5 година радног искуства у струци. Општи услови из члана 6 Закона 
о радним односима у државним органима: да је кандидат државља-
нин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену 
способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву доста-
вити: краћу биографију; доказ о завршеном високом образовању у 
области правних наука; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење из казнене евиденције МУП-а (не старије од 
6 месеци) да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу; уверење 
основног и вишег суда (не старије од 6 месеци) да против кандидата 
није покренута истрага и није подигнута оптужница; уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у органима државне управе; доказ о 
радном искуству у струци (потврда, решење или други акт на основу 
кога се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спре-
мом је стечено искуство у струци); уверење о општој здравственој 
способности. Сва документа доставити у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријаве са траженом документацијом слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни оглас за избор канди-
дата за начелника“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

нови пазар

ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/313-644

Помоћни радник - достављач поште
на одређено врме од 12 месеци, због повећаног обима посла, 
за матично подручје Мур, у Одсеку за лична стања и матичне 

књиге, у Одељењу за опште послове

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Радник на телефонској централи
на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима посла, 
у Одсеку за друштвену бригу о деци, у Одељењу за друштвене 

делатности

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, друштвеног смера, 6 месеци рад-
ног стажа.

Радник на књиговодствено-финансијским пословима
за рад у Одсеку за друштвену бригу о деци, у Одељењу за 

друштвене делатности, на одређено време од 12 месеци, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, основне струковне студије, први 
степен струковних студија, основне студије на факултету у трајању 
од три године, са назнаком звања првог степена високог образовања, 
основне академске студије у трајању од три године, са назнаком 
звања првог степена академских студија - друштвеног смера, 1 годи-
на радног искуства и положен државни испит.

Достављач поште - курир
на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима посла, у 
Одсеку за техничке и помоћне послове, у Одељењу за техничке 

и помоћне послове, обезбеђење и возни парк
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школска спрема, 6 месеци радног искуства.

Хигијеничар
на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима посла, у 
Одсеку за техничке и помоћне послове, у Одељењу за техничке 

и помоћне послове, обезбеђење и возни парк
3 извршиоца

УСЛОВИ: НК радник.

Портир
на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима посла, 

у Одсеку за обезбеђење, у Одељењу за техничке и помоћне 
послове, обезбеђење и возни парк

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школска спрема, 6 месеци радног искуства.

Радник на реализацији инвестиционих пројеката
на одређено време од 12 месеци, у Одсеку за инвестиције, у 

Одељењу за привреду

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
економски факултет, односно основне студије у трајању од четири 
године друштвеног смера, економски факултет, 1 година радног иску-
ства и положен државни испит.

Сарадник за ИТ, израду, ажурирање и анализу базе 
података

на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима посла, у 
Одељењу за локални економски развој

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, основне струковне студије, први 
степен струковних студија, основне студије на факултету од три годи-
не, са назнаком звања првог степена високог образовања, основне 
академске студије у трајању од три године, са назнаком звања првог 
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степена академских студија - техничког смера, 1 година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару, програм за обраду података, познавање енглеског језика.

Административни радник за месне заједнице
на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима посла, у 

Одсеку за месну самоуправу, у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, основне струковне студије, први 
степен струковних студија, основне студије на факултету у трајању 
од три године, са назнаком звања првог степена високог образовања, 
основне академске студије у трајању од три године, са назнаком 
звања првог степена академских студија - друштвеног смера, 1 годи-
на радног искуства, положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидат мора да испуњава и посеб-
не услове. Уз пријаву приложити следећа документа: диплому о завр-
шеној школској спреми; доказ о радном искуству у струци; радну књи-
жицу; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о здравственом стању (не старије од шест 
месеци); уверење 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 (издато 
након објављивања огласа). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

нови са д

Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА, на основу члана 
54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 
79/05...104/09), члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...72/09), огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
За попуњавање извршилачких радних места
у Министарству финансија - Пореска управа

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство 
финансија - Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Порески инспектор наплате 2, Одсек за наплату, 
Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 

Филијала Зрењанин, звање порески инспектор II - 
основна функција

1 извршилац

Опис послова: обавља мање сложене послове наплате са средњим 
нивоом одговорности и самосталности у раду у следећим области-
ма: идентификује пореске обвезнике који имају доспели, а неплаће-
ни порески дуг, спроводи поступак обезбеђења наплате установља-
вањем заложног права у корист Републике Србије; припрема нацрте 
аката у поступку обезбеђења наплате и принудне наплате и спро-
води поступак наплате; одговоран је за сачињавање свих региста-
ра у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује 
предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату 
пореског дуга поштујући начела пореског поступка; припрема захтев 
за брисање заложног права у складу са законом, поступа у својству 
првостепеног органа по жалбама изјављеним против решења и 
закључака донетих у поступку обезбеђења наплате и саме наплате 
пореза; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског 
дуга; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке или високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолош-
ких наука на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање 4 године, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном 
поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о извршењу и обезбеђењу - усменим путем, разговором са кан-
дидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће се прак-
тичним радом на рачунару.

Место рада: Зрењанин.

2. Порески инспектор наплате, Одсек за наплату, 
Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 

Филијала Зрењанин, звање порески инспектор - 
основна функција

1 извршилац

Опис послова: обавља једноставне послове наплате са нижим 
нивоом одговорности и самосталности у раду у следећим области-
ма: идентификује пореске обвезнике који имају доспели, а неплаће-
ни порески дуг, спроводи поступак обезбеђења наплате установља-
вањем заложног права у корист Републике Србије; припрема нацрте 
аката у поступку обезбеђења наплате и принудне наплате и спро-
води поступак наплате у складу са законским прописима; одгово-
ран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених мето-
долошким упутствима; опредељује предмете принудне наплате који 
обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела 
пореског поступка; припрема захтев за брисање заложног права у 
складу са законом; поступа у својству првостепеног органа по жал-
бама изјављеним против решења и закључака донетих у поступку 
обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води поступак по захте-
вима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке или високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолош-
ких наука на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном 
поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о извршењу и обезбеђењу - усменим путем, разговором са кан-
дидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће се прак-
тичним радом на рачунару.

Место рада: Зрењанин.

3. Порески инспектор наплате 2, Одсек за наплату, 
Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 

Филијала Суботица, звање порески инспектор II - 
основна функција

1 извршилац

Опис послова: обавља мање сложене послове наплате са средњим 
нивоом одговорности и самосталности у раду у следећим области-
ма: идентификује пореске обвезнике који имају доспели, а неплаће-
ни порески дуг, спроводи поступак обезбеђења наплате установља-
вањем заложног права у корист Републике Србије; припрема нацрте 
аката у поступку обезбеђења наплате и принудне наплате и спро-
води поступак наплате; одговоран је за сачињавање свих региста-
ра у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује 
предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату 
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пореског дуга поштујући начела пореског поступка; припрема захтев 
за брисање заложног права у складу са законом, поступа у својству 
првостепеног органа по жалбама изјављеним против решења и 
закључака донетих у поступку обезбеђења наплате и саме наплате 
пореза; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског 
дуга; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке или високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолош-
ких наука на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање 4 године, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном 
поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о извршењу и обезбеђењу - усменим путем, разговором са кан-
дидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће се прак-
тичним радом на рачунару.

Место рада: Суботица.

4. Аналитичко - порески послови теренске контроле, 
Одсек за теренску контролу, Одељење за контролу, 

Филијала Сремска Митровица, звање млађи порески 
инспектор - основна функција

1 извршилац

Опис послова: обавља најједноставније послове теренске контро-
ле јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица, 
контроле евидентирања промета преко фискалних каса, контроле 
услова за додељивање ПИБ-а, контроле отпреме акцизних произво-
да, фискализацију каса и столова за игре на срећу, учествује у попису 
робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења 
о извршеној контроли, одговоран је за тачно и благовремено ажури-
рање података о контроли у апликацији теренске контроле; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство 
у струци од најмање 1 године, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном 
поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и 
пореских материјално правних прописа - усменим путем, разговором 
са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће се 
практичним радом на рачунару.

Место рада: Сремска Митровица.

5. Виши инспектор наплате 2, Одсек за наплату, 
Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 

Филијала Сремска Митровица, звање виши порески 
инспектор II - основна функција

1 извршилац

Опис послова: обавља најсложеније послове наплате са високим 
нивом одговорности и самосталности у раду у следећим областима: 
идентификује пореске обвезнике који имају доспели, а неплаћени 
порески дуг, спроводи поступак обезбеђења наплате установља-
вањем заложног права у корист Републике Србије, у складу са закон-
ским прописима; припрема нацрте аката у поступку обезбеђења 
наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате у складу 
са законским прописима; одговоран је за сачињавање свих региста-
ра у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује 
предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату 
пореског дуга поштујући начела пореског поступка; припрема захтев 

за брисање заложног права у складу са законом, поступа у својству 
првостепеног органа по жалбама изјављеним против решења и 
закључака донетих у поступку обезбеђења наплате и саме наплате 
пореза; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског 
дуга; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке или високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља техничко технолош-
ких наука на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање 6 године, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном 
поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о извршењу и обезбеђењу - усменим путем, разговором са кан-
дидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће се прак-
тичним радом на рачунару.

Место рада: Сремска Митровица.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - 
Пореска управа, Регионални одсек за људске ресурсе Нови Сад, 21000 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „За јавни кон-
курс“.

IV Лице задужено за давање обавештења: Јасна Раичевић, број 
телефона: 021/457-611.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 месеци.

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 

искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 

рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 

стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 

струци.

Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређе-
но време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати 
који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве 
за свако радно место, у којима наводе уз коју од пријава су приложи-
ли тражена документа. Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, 
као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни центар

Администрација и управа
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ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ 
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842

Електричар јаке струје

УСЛОВИ: образовање стечено у средњој школи, електротехничке 
струке - специјалиста, најмање једна година радног стажа у струци и 
пробни рад од три месеца. Посебни услови: У радни однос у држав-
ном органу не може бити примљено лице које је осуђивано за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу.

Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата 
доноси директор Управе за заједничке послове покрајинских органа. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове 
запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 
14. новембра 2013. године, а истиче 28. новембра 2013. године.

Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке послове 
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Алек-
сандра Попара, број телефона: 021/4874-625.

Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потреб-
но навести тачну адресу становања и контакт телефон; уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњаван 
за дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци; доказ о 
одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија); 
фотокопија радне књижице. Напомена: кандидат који буде изабран 
дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности, не старије од 6 месеци.

Стручни сарадник - графички дизајнер у својству 
приправника

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање у области ИМТ наука на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на 
основним студијама графичког инжењерства и дизајна у трајању од 
најмање четири године, односно стечено високо образовање на сту-
дијама графичког инжењерства и дизајна првог степена (основне ака-
демске студије). Посебни услови: У радни однос у државном органу не 
може бити примљено лице које је осуђивано 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.

Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата 
доноси директор Управе за заједничке послове покрајинских органа. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове 
запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 
14. новембра 2013. године, а истиче 28. новембра 2013. године.

Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке послове 
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Алек-
сандра Попара, број телефона: 021/4874-625.

Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навес-
ти тачну адресу становања и контакт телефон; уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или кажњаван за дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, издато 

од стране МУП-а, не старије од шест месеци; доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); фото-
копија радне књижице. Напомена: кандидат који буде изабран дужан 
је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, 
не старије од шест месеци.

Стручни сарадник за праћење реализације уговорних 
обавеза и утрошених средстава у својству приправника

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање у области економских или природ-
но-математичких наука на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије) или на основним студијама економије 
или трговине и банкарства - дипломирани економиста или услужног 
бизниса - дипломирани економиста или природно - математичких 
наука у трајању од најмање четири године, односно стечено високо 
образовање на економским или природно - математичким студијама 
првог степена (основне академске студије). Посебни услови: У радни 
однос у државном органу не може бити примљено лице које је осуђи-
вано 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.

Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата 
доноси директор Управе за заједничке послове покрајинских органа. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове 
запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 
14. новембра 2013. године, а истиче 28. новембра 2013. године.

Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке послове 
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Биља-
на Николић, стручни сарадник за радне односе, број телефона: 
021/4874-650.

Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навес-
ти тачну адресу становања и контакт телефон; уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или кажњаван за дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, издато 
од стране МУП-а, не старије од шест месеци; доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); фото-
копија радне књижице. Напомена: кандидат који буде изабран дужан 
је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, 
не старије од шест месеци.

Стручни сарадник за припрему набавки
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање у области економских или природ-
но-математичких наука на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије) или на основним студијама економије 
или трговине и банкарства - дипломирани економиста или услужног 
бизниса - дипломирани економиста или природно - математичких 
наука у трајању од најмање четири године, односно стечено високо 
образовање на економским или природно - математичким студијама 
првог степена (основне академске студије). Посебни услови: У радни 
однос у државном органу не може бити примљено лице које је осуђи-
вано 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.

Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата 
доноси директор Управе за заједничке послове покрајинских органа. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове 
запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 
14. новембра 2013. године, а истиче 28. новембра 2013. године.

Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке послове 
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Администрација и управа
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Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Биља-
на Николић, стручни сарадник за радне односе, број телефона: 
021/4874-650.

Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навес-
ти тачну адресу становања и контакт телефон; уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или кажњаван за дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, издато 
од стране МУП-а, не старије од шест месеци; доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); фото-
копија радне књижице. Напомена: кандидат који буде изабран дужан 
је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, 
не старије од шест месеци.

панчево

ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

тел. 013/681-030

Послови радних односа и борачко-инвалидске заштите
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: виша школска спрема друштвеног смера, VI степен стру-
чне спреме, 1 година радног искуства у струци. Остали услови: да 
је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у Општинској управи. Дока-
зе о испуњавању предвиђених услова приложити у оригиналу или у 
овереној фотокопији: диплому или уверење о завршеној вишој школи 
и потврду о радном искуству. Доказ о испуњености услова у погледу 
опште здравствене способности изабрани кандидат ће доставити по 
коначности одлуке о избору, а пре доношења решења о пријему у 
радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас 
за заснивање радног односа“.

пирот

ОПШТИНА ПИРОТ ОПШТИНСКА УПРАВА
18300 Пирот, Српских владара 82

Послови трезора
на одређено време до повратка радника са боловања

Послови пореског књиговодства, извештавања и 
наплате

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне ака-
демске студије, основне струковне студије), односно на студијама у 
трајању до три године (VI/1 степен стручне спреме), економске струке 
и најмање 1 година радног искуства. Лице које се пријављује на оглас, 
поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да 
поднесе доказе да испуњава услове прописане чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом подносе се 
следећа документа, у оригиналу или у фотокопији овереној у суду или 
општини: диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ о рад-
ном искуству, уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом 
обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном 
гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о општој здравственој способности 
(не старије од шест месеци), уверење полицијске управе да канди-
дат 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 (издато након објављивања 
огласа). Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које 
нису приложени потребни докази, неће се узимати у разматрање. 
Пријаве се могу слати на адресу: Општинска управа Општине Пирот 
- начелнику Општинске управе, Српских владара 82 или непосредно 
предати на шалтеру бр. 1 у Услужном центру, Српских владара 82.

пож аревац

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА
12000 Пожаревац, Дринска 2

Послови пријемне канцеларије
за рад у Одељењу за општу управу и скупштинске послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, гимназија или економ-
ска школа; једна година радног искуства; положен државни стручни 
испит.

Послови писарнице
за рад у Одељењу за општу управу и скупштинске послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, гимназија, економска 
или техничка школа; једна година радног искуства; положен државни 
стручни испит.

Возач моторног возила
за рад у Одељењу за општу управу и скупштинске послове

УСЛОВИ: КВ возач, поседовање возачке дозволе за управљање 
моторним возилом „Б“ категорије; завршен курс ППЗ, 6 месеци рад-
ног искуства; једна година радног искуства.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Кан-
дидати подносе: пријаву на оглас, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уверење, доказ 
о прописаној стручној спреми, доказ да нису осуђивани за кривична 
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у државним орга-
нима. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана од дана истека 
рока за оглашавање. Пријаву са документацијом поднети на адресу: 
Градска управа Града Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац. Ближа 
обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској управи Града 
Пожаревца, канцеларија бр. 38 и на број телефона: 012/539-651.

сремсК а митровица

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА 
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Инспектор теренске контроле
на одређено време до повратка привремено одсутног радника

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(димпломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у области економских, 
правних наука или менаџмента и бизниса, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, 3 године радног искуства и 
положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Инспектор за комуналне послове
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне студије) у области 
педагошких и андрагошких наука, правних наука или економских 
наука, односно на студијама у трајању до 3 године, 3 године радног 
искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
испит за управљање моторним возилом „Б“ категорије.

Послови спорта и физичке културе
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању, економ-
ског, техничког смера или гимназија, 1 година радног искуства и 
положен стручни испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, 
да је пунолетно, да има општу здравствену способност, прописану 
стручну спрему и радно искуство, положен стручни испит за рад у 
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органима државне управе, да није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, диплому, уверење о положеном стручном 
испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да кандидат није 
под истрагом, односно да није осуђиван за поменута кривична дела. 
Лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са прило-
женом документацијом о испуњавању наведених услова (осим услова 
под тачком 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 тел. 022/310-170, 
локал 147. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

сУботица

ГРАД СУБОТИЦА ГРАДСКА УПРАВА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
СЛУЖБА ЗА ПРОПИСЕ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
24000 Суботица, Трг слободе 1

тел. 024/626-798

Извршилац за послове одбране и ванредних ситуација

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правног, политичког, војног, 
безбедносног, одбрамбеног или економског смера, са најмање јед-
ном годином радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, 
положен државни стручни испит.

Технички секретар за прописе

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, економског, педагошког 
или општег смера, са најмање једном годином радног искуства у стру-
ци, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пуно-
летни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих горенаведених 
услова за заснивање радног односа, заинтересовани кандидати под-
носе поштом, на адресу: Градска управа Суботица (Пријава на оглас), 
Трг слободе 1 или лично у Градски услужни центар Града Суботице 
(приземље), Трг слободе 1. Документацију којом се доказује испуње-
ност услова из огласа кандидати подносе у оригиналу или као ове-
рене фотокопије или ће се у противном сматрати да им је пријава 
непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити 
узете у обзир приликом одлучивања о избору кандидата.

Ужице

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „УЖИЦЕ“
31000 Ужице, Видовданска 32/а

тел. 031/512-340

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин РС који је 
стекао високо образовање на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социјалних наука, односно стручни назив: 
дипломирани социјални радник и најмање 5 година радног искуства у 
струци, да није осуђиван и да се против њега не води кривични посту-
пак за кривична дела која га чине неподобним за рад у државном орга-
ну и да испуњава опште услове предвиђене законом. Пријаве се под-

носе Управном одбору Центра за социјални рад Ужице, у року од 15 
дана од дана објављивања. Уз пријаву и документацију потребно је да 
кандидати приложе и програм рада за мандатни период.

зајечар

ГРАД ЗАЈЕЧАР 
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Административни послови за Скупштину града и њене 
одборе

УСЛОВИ: Поред услова из чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне усло-
ве, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова и задатака у Стручној служби за скупштинске послове 
Скупштине града Зајечара: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у 
трајању од најмање четири године, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године - друштвеног смера, 1 година 
радног стажа, познавање рада на рачунару и положен стручни испит. 
Уз пријаву на оглас, кандидати су у обавези да поднесу следећа доку-
мента: извод из матичне књиге рођених; уверење да је кандидат 
држављанин Републике Србије; уверење основног и вишег суда да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу; доказ о прописаној 
стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. 
Документа која се прилажу уз пријаву не могу бити старија од шест 
месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или 
предати лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

ГРАД ЗАЈЕЧАР 
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Овлашћено лице за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја

УСЛОВИ: Поред услова из чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове, 
сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и задатака у Градској управи Града Зајечара: високо образо-
вање на студијама првог степена (основне академске студије), однос-
но студије у трајању од најмање три године - први степен правног 
факултета, 1 година радног стажа и познавање рада на рачунару. Уз 
пријаву на оглас, кандидати су у обавези да поднесу следећа доку-
мента: извод из матичне књиге рођених; уверење да су држављани 
Републике Србије; уверење основног и вишег суда да нису осуђива-
ни 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; доказ о прописаној стручној спреми 
(оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. Документа која 
се прилажу уз пријаву не могу бити старија од шест месеци. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично 
пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Администрација и управа
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Начелник Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове

УСЛОВИ: Поред услова из чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне усло-
ве, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара: високо 
образовање на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - грађевински факултет, 3 године радног стажа и 
положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидати су у обавези 
да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да су држављани Републике Србије; уверење основног и вишег 
суда да нису осуђивани 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; доказ о прописаној 
стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. 
Документа која се прилажу уз пријаву не могу бити старија од шест 
месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или 
предати лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

Начелник Одељења за заједничке послове

УСЛОВИ: Поред услова из чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне усло-
ве, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара: високо 
образовање на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - факултет друштвеног смера, војна академија, 
3 године радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас 
кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод из мати-
чне књиге рођених; уверење да су држављани Републике Србије; 
уверење основног и вишег суда да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипло-
ме); доказ о радном искуству. Документа која се прилажу уз пријаву 
не могу бити старија од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За оглас“ или предати лично пријемној канцеларији Град-
ске управе Зајечар.

Шеф Службе за информациони систем и комуникације

УСЛОВИ: Поред услова из чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне усло-
ве, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара: високо 
образовање на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - технички факултет, 1 година радног стажа и 
положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидати су у обавези 
да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да су држављани Републике Србије; уверење основног и вишег 
суда да нису осуђивани 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; доказ о прописаној 
стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. 
Документа која се прилажу уз пријаву не могу бити старија од шест 
месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или 
предати лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

Послови извршења у Служби за вршење инспекцијског 
надзора из области комуналног уређења

на одређено време

УСЛОВИ: услови из чл. 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима; услови сагласни Правилнику о унутрашњој организацији и сис-

тематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара; 
високо образовање на студијама првог степена (основне академске 
студије, односно студије у трајању од најмање три гидине) - више 
образовање, виша школа за менаџмент; једна година радног стажа; 
положен стручни испит; положен возачки испит. Уз пријаву, кандида-
ти достављају на наведену адресу: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; уверење основног суда и 
вишег суда да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у државном органу; оверену 
копију дипломе стручне спреме; доказ о радном искуству. Захтева-
на документа не смеју бити старија од 6 месеци. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: 
Градска управа Града Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, 
са назнаком: „За оглас“ или предати лично у пријемној канцеларији 
Градске управе Зајечар.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Послови благајне
на одређено време

УСЛОВИ: услови из чл. 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима; услови сагласни Правилнику о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара; 
високо образовање на студијама првог степена (основне академске 
студије, односно студије у трајању од најмање три године) - више 
образовање, виша школа економског смера; једна година радног 
стажа; положен стручни испит. Уз пријаву кандидати достављају 
на наведену адресу: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; уверење основног суда и вишег 
суда да нису осуђивани 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; оверену копију дипломе 
стручне спреме; доказ о радном искуству. Захтевана документа не 
смеју бити старија од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града 
Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ 
или предати лично у пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

Послови буџета
на одређено време

УСЛОВИ: услови из чл. 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима; услови сагласни Правилнику о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара; 
високо образовање на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер; специјалистичке струковне студије), односно 
основне студије у трајању од најмање 4 године, економског смера; 
једна година радног стажа; положен стручни испит; положен возачки 
испит. Уз пријаву, кандидати достављају на наведену адресу: извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије; уверење основног суда и вишег суда да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; оверену копију дипломе стручне спреме; 
доказ о радном искуству. Захтевана документа не смеју бити старија 
од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Зајечара, Трг 
ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати 
лично у пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.
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Трговина и услуге
СЗР „КАЋАНСКИ“ - КАЋАНСКИ ЗОРАНА

11000 Београд, Булевар краља Александра 82
тел. 011/2432-447, 064/3394-313

Женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању или 
завршен курс за фризере. Јављање кандидата на број телефона: 
064/3394-313. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

RОYАL MT
11000 Београд, Балканска 35-39

тел. 062/8238-684

Женски фризер
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању или завр-
шен курс за фризере, 12 месеци радног искуства на наведеним посло-
вима. Јављање кандидата на број телефона: 062/8238-684. Рок за 
пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

СР „ПРОЦЕНТАР“
12000 Пожаревац, Таковска 15

Програмер и веб дизајнер
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, пожељно радно искуство, 
почетно знање енглеског језика, знање рада на рачунару (Photoshop, 
Dreamwеaver, PHP, HTLM). Пријаве на конкурс и радна биографија са 
сликом достављају се на е-mail: procentar@hotmail.com.

Сервисер рачунара и електронике
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство, 
почетно знање енглеског језика, возачка дозвола „Б“ категорије. 
Пријаве на конкурс и радна биографија са сликом достављају се на 
е-mail: procentar@hotmail.com.

„ВИВАНА“ ДОО ПАЛИЋ
24413 Палић, Хоргошки пут 71

тел. 024/762-193

Секретар општих послова
за рад у Бајмоку, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, било ког профила, рад на 
рачунару: МS Оffice, Wоrd, Еxcel, Интернет, e-mail, енглески језик - 
виши конверзацијски ниво. Радне биографије слати на e-mail: inb@
inbajmok.com или на адресу: Штросмајерова 14, 24210 Бајмок. Јавити 
се на број телефона: 024/762-193, ради заказивања термина за раз-
говор. Лице за контакт: Ана Радаковић. Рок за пијављивање је до 
30.11.2013. године.

„ИНБ“ ДОО БАЈМОК
24210 Бајмок, Штросмајерова 14

тел. 024/762-193

Возач камиона - комбија у међународном транспорту
на одређено време од 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: I до IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, 
предност: лица са III и IV степеном, саобраћајне струке и/или са 12 
месеци радног искуства на траженим пословима, возачка дозвола „Б“, 

„Ц“ и „Е“ категорије, поседовање пасоша (мађарски/хрватски). Радне 
биографије слати на e-mail: inb@inbajmok.com или на адресу: Штрос-
мајерова 14, 24210 Бајмок. Јавити се на број телефона: 024/762-193, 
ради заказивања термина за разговор. Лице за контакт: Ана Радако-
вић. Рок за пријављивање је до 30.11.2013. године.

„MEDITERRAN KROVNI SISTEM“ DОО
24000 Суботица, Мајшански пут 155

Менаџер продаје
за подручје Војводине

Опис посла: унапређење продајних резултата и ширење мреже купа-
ца, теренски обилазак купаца, градилишта, кровопокривача, трго-
ваца, пројектаната, стални конктакт и брига о купцима, пружање 
информација о ценама и производима, вођење уредне евиденције 
о купцима, активностима и резултатима, праћење тржишта и актив-
ности конкуренције и давање предлога за унапређење реализација 
планова продаје.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање рада на рачунару (МS 
Office, Интернет), пожељно искуство у директној продаји, возачка 
дозвола „Б“ категорије, предност: познавање мађарског језика, одго-
ворност, одлучност и зрелост. Послодавац нуди изазовну и одговорну 
позицију, уз стимулативне услове рада, коришћење службеног теле-
фона и аутомобила и могућност даљег професионалног развоја. Уко-
лико сматрате да можете допринети даљем унапређењу наших про-
дајних резултата, молимо вас да пријаву и биографију пошаљете до 
30.11.2013. године, на е-mail: zlatko@mediterran.com.

САЛОН ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ „САЛОН Н“
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 191

тел. 061/6620-045

Мушко-женски фризер

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном занимању, 
радно искуство 6 месеци на наведеним пословима.

„TEDEX ENERGY“ DОО
11070 Нови Београд, Бежанијских илегалаца 20а

Kројач на шивењу филтера

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, КВ или ПК кројач, радно 
искуство најмање 5 година на пословима шивења, посебно у индус-
тријској трикотажи. Пријаве слати на е-mail: ivan@tedex.rs.

СТЦ „ТЕМНИЋ“
37260 Варварин, Марина Мариновића бб

тел. 037/788-578

Конобар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, угоститељске струке. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотоко-
пију трајног извода из матичне књиге рођених; доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије; лекарско уверење о здравственој 
способности за рад. Документа која се прилажу као доказ о испуње-
ности услова не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са пратећом документа-
цијом слати поштом или лично, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити лично 
или на број телефона: 037/788-578.

Трговина и услуге 
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ДОО „ТРАВЕЛМЕД“
18000 Ниш, Трг Павла Стојковића 1/1

е-mail: аudit@travelmed.gr

Дипломирани туризмолог
за рад у корисничком центру

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за 
туризам и угоститељство или дипломирани туризмолог; радно иску-
ство у туризму 3 године; основна информатичка обука (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик - средњи, виши или кон-
верзацијски ниво. Слање пријава искључиво на горенаведени мејл. 
Конкурс је отворен до попуне радног места.

„ГРАНИМПЕКС“ ДОО
11000 Београд, Булевар деспота Стефана 65

тел. 011/8440-510
е-mail: silosjakovo@sezampro.rs

Електричар
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, електро струка. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања. Лице за контакт: Косовка 
Милосављевић.

„ДИКИЋ“ ДОО
21234 Бачки Јарак, Младена Стојановића 100

тел. 021/847-626, 063/540-170
е-mail: dikicdoo@eunet.rs

Возач
на одређено време 6 месеци, уз могућност сталног запослења

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка дозвола „Ц“ и „Е“ 
категорије, најмање 2 године радног искуства и искуство у раду на 
дизалици.

Бравар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, најмање 2 године радног 
искуства и искуство у раду вариоца.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас слати поштом или мејлом, до 20.11.2013. 
дине.

 Грађевинарство и индустрија

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ АД
11000 Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-961, 2510-842
e-mail: zgp@beotel.rs

Бравар - варилац
3 извршиоца

Зидар
3 извршиоца

Тесар
3 извршиоца

Армирач
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, КВ радник, радно иску-
ство 2 године на наведеним пословима. Место рада: Ражањ, Алекси-
нац, теренски рад, радно место са повећаним ризиком, обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, заснивање радног 
односа на одређено време, пробни рад 1 месец. Конкурс је отворен 
до 21.11.2013. године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
горенаведене бројеве телефона, особи за контакт: Кристиану Цвије-
тићу.

„DRA GROUP“ DОО
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 11/1

тел. 024/533-636

Оператер опасног отрова
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VI, VII степен, виша или висока стручна спрема - хемијске 
струке, основи рада на рачунару (Оffice пакет, Wоrd, Еxcel, Интернет), 
енглески језик - средњи ниво, возачка дозвола „Б“ категорије, непу-
шач. Заинтересовани кандидати могу послати радну биографију (CV) 
на е-mail: dragroup@dragroupw.com или да се јаве на број телефона: 
024/533-636, у времену од 09,00 до 12,00 часова. Лице за контакт: 
Карољ Молнар. Оглас је отворен до попуне радног места.

„ТЕРМОВЕНТ СЦ“ ДОО
21235 Темерин, Индустријска зона бб
тел. 021/842-156, 842-699, 842-505

e-mail: оffice@termoventsc.rs

Фарбар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, остале техничке, машин-
ске или грађевинске школе, занимање: металофарбар - лакирер, са 
две године радног искуства на пословима фарбања.

Заваривач

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, КВ или ВКВ машинске школе 
и остале техничке школе, занимање: заваривач гасом - специјалиста 
или електрозаваривач - специјалиста или заваривач - резач гасом или 
електрозаваривач, са две године радног искуства на пословима зава-
ривања. Посебни услови: потребно је поседовање валидне лиценце 
за заваривање цеви са ТИГ поступком заваривања.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању услова, доста-
вити на горенаведену адресу или на горенаведени мејл, у року од 8 
дана од дана објављивања.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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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 минерс-
ким радовима код изградње тунела.

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

„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 дозво-
ла „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.

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, поло-
жен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно је да 
кандидат има лиценцу 491), 2 године искуства на пословима изра-
де геотехничких елабората. Место рада: Ниш и подручје Републике 
Србије, пуно радно време, теренски рад. Конкурс је отворен до попу-
не 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.

 Mедицина
„ZOREX PHARMA“ DОО
15000 Шабац, Београдски пут 9

тел. 061/3177-207
e-mail: miskovicmiodrag@yаhoo.com

Руководилац контроле и испитивања лекова

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, завршена специјализација из 
испитивања и контроле лекова или фармацијске технологије, поло-
жен стручни испит, 3 године радног искуства.

Дипломирани фармацеут
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен стручни испит, 3 године 
радног искуства.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани 
кандидати могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве на 
горенаведени број телефона. Лице за контакт: Миодраг Мишковић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
АПОТЕКА „ЛОЗНИЦА“
15300 Лозница, Болничка 65

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци у Малом Зворнику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: стечено високо образовања из научне, односно стручне области 
фармацеутске науке на студијама другог степена - студијски програм 
фармација, односно на основним студијама у трајању однајмање 
четири године - магистар фармације, односно дипломирани фарма-
цеут са положеним стручним испитом. Уз пријаву на оглас кандидат 
је дужан да приложи следеће доказе о испуњавању услова: оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми и оригинал 
или оверену копију уверења о положеном стручном испиту. Рок за 
подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуње-
ности услова је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Милоша Требињца 11

Медицинска сестра - техничар
сменски рад
2 извршиоца

Педијатријска сестра - техничар
сменски рад

УСЛОВИ: Приликом пријављивања на оглас, кандидати треба да 
доставе: CV - кратку биографију са обавезно назначеном адресом ста-
новања и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном 
државном испиту, оверену фотокопију сведочанства за све четири 
године средње школе, оверену фотокопију лиценце за рад. Лицен-
ца за рад се не захтева за кандидате који први пут заснивају радни 
однос. Рок за достављање пријаве је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на оглас доставити лично, писарници Болнице или поштом 
на адресу Болнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

Виши физиотерапеут
сменски рад

УСЛОВИ: Кандидати подносе следећу документацију: CV - кратку 
биографију са обавезно назначеном адресом становања и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе више медицинске школе, 
оверену фотокопију уверења о положеном државном испиту, ове-

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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рену фотокопију лиценце за рад. Лиценца за рад се не захтева за 
кандидате који први пут заснивају радни однос. Рок за достављање 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити 
лично, писарници Болнице или поштом на адресу Болнице. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др НИКОЛА ЏАМИЋ“
36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

тел. 036/601-600

1. Доктор медицине
на одређено време од 3 месеца

2. Доктор медицине
на одређено време од 2 месеца

Опис посла: прегледа пацијенте у амбуланти, у стану болесника и 
на другим местима; води медицинску и другу документацију (пише 
рецепте, упуте специјалистима, обраде за лекарску инвалидску коми-
сију, лекарска уверења, извештаје на захтев суда и МУП-а, пријаве 
и друге болести и слично); узима анамнестичке податке од ново-
примљених пацијената; врши систематске прегледе, периодичне 
прегледе и води евиденцију о истим; врши мале хируршке интервен-
ције и обраду рада; у здравственој станици - здравственој амбуланти, 
организује и спроводи кућно лечење и кућну терапију на терену које 
гравитира тој ЗС-ЗА; обавља и друге послове у домену своје струке, а 
по налогу начелника и директора.

3. Дипломирани фармацеут - медицински биохемичар
на одређено време од 2 месеца

Опис посла: ради све анализе из програма лабораторије; прави 
потребне растворе; организује да се материјал упућен као хитан узме 
одмах у поступак; врши надзор над руковањем апаратима и другом 
лабораторијском опремом; врши оцену квалитета тестова и хемика-
лија; врши статистичку обраду података; уводи нове анализе и ана-
литичке поступке у сарадњи са руководиоцем службе; придржава 
се мера заштите на раду; ради на стручном оспособљавању особља 
лабораторије и врши непосредну стручну контролу њиховог рада, 
обавља и друге послове из своје специјалности.

4. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци

Опис посла: даје потребна обавештења пацијентима која се односе 
на рад службе опште медицине; прима књижице од пацијената уз 
приложену личну карту, проверава њену исправност и врши дист-
рибуцију пацијената по ординацијама; отвара картоне по регистру, 
узима картоне из картотеке и враћа их; разноси здравствене књижи-
це по ординацијама и уписује у протокол пацијенте пролазнике који 
немају здравствене картоне; попуњава све рецепте, дознаке, упуте, 
лекарска уверења и осталу медицинску документацију; врши месечно 
достављање текуће евиденције и месечних збирних извештаја; врши 
наплату услуга и одговара за печат; према потреби обавља послове 
терапије у одељењу за инјекције; задужује се и одговара за призна-
нице; обавља и друге послове из своје струке по налогу начелника 
службе, директора и главне сестре - техничара службе.

УСЛОВИ: За радна места бр. 1 и 2: завршен медицински факултет и 
положен стручни испит. За радно место бр. 3: завршен фармацеутски 
факултет, смер медицински биохемичар и положен стручни испит. За 
радно место бр. 4: завршена медицинска школа општег смера и поло-
жен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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 посе-
довање лиценце, познавање рада на рачунару, познавање енглеског 
језика, радно искуство на наведеним пословима минимум 2 године. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Лице за контакт: Илија 
Вуковљак.

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 дипломира-
ни дефектолог - тифлолог - VII/1 степен стручне спреме; радно иску-
ство није битно; обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаве-
дене 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 Милошевић.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА „КАРАЏИЋ“
Петровац на Млави, Рударска 1

тел. 012/331-462

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: стоматолошка сестра - IV степен стручне спреме, 6 месеци 
радног искуства, лице млађе од 30 година, замена лица по члану 45. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани канди-
дати могу да се јаве на на горенаведени број телефона. Лице за кон-
такт: Радивоје Караџић.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11000 Београд, Пожешка 82

тел. 011/3538-300

Виши физиотерапеут
на одређено време

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер физиотерапеут, VI 
степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца, познавање 
рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење). 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве се предају 
поштом или архиви Дома здравља, III спрат, соба бр. 15.

Обука за активнО тражење пОсла

Медицина 
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ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста гинекологије и акушерства
на одређено време од 3 месеца

Опис послова: врши прегледе, обраде и лечење болесника у окви-
ру своје специјалности, обавља консултативне прегледе и упућује 
пацијенте на друге консултативне прегледе у циљу пружања комплет-
није здравствене заштите, одговоран је за вођење прописане здрав-
ствене документације, евиденције и извештаје, анализира здравст-
вено стање болесника лечених у примарној здравственој заштити и 
израђује предлоге мера здравствене заштите и израђује предлоге 
мера здравствене заштите и учествује у остваривању програма мера 
здравствене заштите, бави се здравствено-васпитним радом, ради на 
унапређивању дијагностичких, терапеутских и превентивних посту-
пака, даје стручно мишљење на захтев код одређених болести и 
повреда, води саветовалишни рад, врши стручну обуку стажера, бави 
се истраживачким радом, врши прегледе у циљу примене контрацеп-
ције и лечење стерилитета, врши систематске гинеколошке прегледе, 
циљане прегледе за откривање малигнитета грлића и дојке, врши 
периодичне прегледе жена на радним местима са посебним условима 
рада у циљу превенције и раног откривања гинеколошких обољења и 
поремећаја, обавља прегледе ради упућивања на лекарску комисију, 
издаје лекарска уверења, пружа стручну помоћ при порођају у ста-
ну, обавља лекарске прегледе шест недеља после порођаја, обавља 
леакрске прегледе шест недеља после побачаја, обавља и друге 
послове по налогу начелника службе, коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из гинекологије и 
акушерства, VII/2 степен стручне спреме, познавање рада на рачуна-
ру, основни пакет МS Оffice и Windows окружење. Кандидати су оба-
везни да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, фотокопију дипломе о стеченом стручном називу 
специјалисте, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију дозволе за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако 
је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу), уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење издаје МУП), уверење да се притив кандидата не води кривич-
ни поступак (уверење издаје суд), извод из евиденције Националне 
службе за запошљавање (за кандидате који се налазе на евиденцији 
Националне службе за запошљавање), кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информа-
ција које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави 
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. 
Одлука о избору биће објављена на огласној табли испред писарнице, 
у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, у Београду 
(Раковица). Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или лично 
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на одређено 

време до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сес-
тра - техничар, положен стручни испит. Уз пријаву поднети: овере-
ну фотокопију дипломе, оверену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце и рад-
ну биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања, на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или лично у 
писарници Дома здравља Барајево.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300

Виши физиотерапеутски техничар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техни-
чар, положен стручни испит, особа са инвалидитетом. Уз пријаву на 
оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој 
медицинској школи - виши физиотерапеут, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, решења Фонда ПИО о степену 
телесног оштећења или решење о утврђеном инвалидитету, извод из 
матичне књиге рођених, венчаних - за особе које су промениле пре-
зиме и уверење Националне службе за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
Кучево, Жике Поповића 48

Домар

Опис послова: свакодневно обилази просторије ради уочавања ква-
рова и евентуалних оштећења инвентара, уређаја и инсталација и 
предузима хитне мере ради отклањања уочених недостатака; одр-
жава и врши поправку електроинсталација, водоводних инстала-
ција, котла за грејање, кварове које може отклања, а у супротном 
пријављује надлежним службама; стара се о обезбеђености и снаб-
девености горивом за зиму и одржава систем грејања; обавља и све 
друге послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: КВ - III степен стручне спреме. Потребна документација: 
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити 
старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или фото-
копија не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 
месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом 
доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића 48, са наз-
наком: „Пријава на оглас за радно место _______________ под ред-
ним бројем ______“.

ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ
26300 Вршац, Абрашевићева бб

тел. 013/832-552

Помоћник обдуцента
у Одељењу патолошке анатомије, на одређено време од 6 

месеци

УСЛОВИ: Кандидати који подносе пријаву на оглас, поред услова 
предвиђених Законом о раду Републике Србије треба да испуњавају 
и посебне услове прописане Правилником о организацији и система-
тизацији послова Опште болнице Вршац, Вршац: II степен стручне 
спреме, осмогодишња школа. Заинтересовани кандидати дужни су да 
поднесу: пријаву са биографијом; сведочанство о завршеној осмого-
дишњој школи - оверена фотокопија; потврду о евентуалном искуству 
на истим или сличним пословима. Наведену документацију кандидати 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Документација 
се доставља Служби за опште и правне послове, на горенаведену 
адресу.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ 
БОЛЕСТИ „Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“

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

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег или пси-
хијатријског смера и положен стручни испит. Кандидат је обавезан 
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 за 
медицинску сестру и лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министар-
ства здравља. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО 
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580, 295-581

Доктор медицине
8 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа доку-
мента: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. 

Доктор медицине специјалиста интерне медицине 
са ужом специјализацијом из кардиологије, односно 
доктор медицине специјалиста интерне медицине, 

односно доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној ужој специјализацији или оверену 
фотокопију дипломе о завршеној специјализацији. 

Доктор медицине - специјалиста офталмологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа доку-
мента: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној специјализацији.

Доктор медицине - специјалиста дерматовенерологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа доку-
мента: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној специјализацији. 

Медицинска сестра - техничар општег смера
21 извршилац

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, општег смера, положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту. 

Лабораторијски техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, лабораторијског смера, 
положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту. 

Медицинска сестра гинеколошко - акушерског смера
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, гинеколошко-акушер-
ског смера, положен стручни испит. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту.

Радни терапеут

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни испит. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. 

Виши физиотерапеут

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни испит. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. 

Дипломирани економиста

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са радним искуством од три 
године. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; 
доказ о претходном радном искуству на истим или сличним посло-
вима. 

Информатичар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила. 

НК радник
12 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
основном образовању.

ОСТАЛО: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено 
време, са пробним радом од три месеца. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Здравствени центар Ваљево - Општа болница 
Ваљево, Одељење за кадровске и административне послове, Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове _______ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

Национална служба 
за запошљавање

Медицина 
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „АЛЕКСИНАЦ“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Спремачица
за рад у Сектору хирургије, на одређено време до 31.12.2013. 

године

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној 
основној школи, потврду Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење, биографију са адресом и контакт теле-
фон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
ОПШТА БОЛНИЦА „СТЕФАН ВИСОКИ“

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 147

У публикацији „Послови“ од 06.11.2013. године, услед тех-
ничке грешке објављено је радно место: специјалиста опште 
хирургије, које поништавамо у целости. Радно место: спе-
цијалиста опште хирургије, пробни рад 3 месеца, остаје 
важеће, као и остали део конкурса. Овим путем се извињава-
мо оглашивачу и кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
35210 Свилајнац, Краља Петра I 47

Доктор медицине
у службама Дома здравља Свилајнац

2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - медицински факултет - VII степен 
стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад ЛКС, позна-
вање рада на рачунару, радно искуство минимум две године у струци. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказе подносе: диплому о 
завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценцу за рад ЛКС, доказ о радном искуству - стажу у стру-
ци, кратку биографију. Докази морају бити у оригиналу или оверене 
фотокопије. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава за заснивање радног односа - доктор медицине у Дому 
здравља Свилајнац“.

Виши физиотерапеут
у Одељењу за специјалистичко - консултативну делатност из 

области физикалне медицине и рехабилитације Дома здравља 
Свилајнац

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут - VI сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад КМСЗТС, 
познавање рада на рачунару, радно искуство минимум две године 
у струци. Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказе подносе: 
диплому о завршеној вишој школи, уверење о положеном струном 
испиту, лиценцу за рад КМСЗТС, доказ о радном искуству - стажу у 
струци, кратку биографију. Докази морају бити у оригиналу или ове-
рене фотокопије. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Пријава за заснивање радног односа - виши физиотерапеут у 
Дому здравља Свилајнац.

Медицинска сестра-техничар
у службама Дома здравља Свилајнац

6 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, лиценца за рад КМСЗТС, познавање рада на 
рачунару, радно искуство минимум две године у струци. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву као доказе подносе: диплому о завршеној 
средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испи-
ту, лиценцу за рад КМСЗТС, доказ о радном искуству - стажу у стру-
ци, кратку биографију. Докази морају бити у оригиналу или оверене 
фотокопије. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава за заснивање радног односа - медицинска сестра-техничар у 
Дому здравља Свилајнац“.

Лабораторијски техничар
у Служби лабораторијске дијагностике Дома здравља 

Свилајнац

УСЛОВИ: средња медицинска школа лабораторијског смера - IV сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад КМСЗТС, 
познавање рада на рачунару, радно искуство минимум две године 
у струци. Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказе подносе: 
диплому о завршеној средњој медицинској школи, смер лаборант, 
уверење о положеном стручном испиту, лиценцу за рад КМСЗТС, 
доказ о радном искуству - стажу у струци, кратку биографију. Докази 
морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава за заснивање радног 
односа - лабораторијски техничар у Дому здравља Свилајнац“.

Фармацеутски техничар
у Служби за фармацеутску делатност ДЗ Свилајнац

УСЛОВИ: средња фармацеутска школа - IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, лиценца за рад КМСЗТС, познавање рада на 
рачунару, радно искуство минимум две године у струци. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву као доказ подносе: диплому о завршеној 
средњој фармацеутској школи, уверење о положеном стручном испи-
ту, лиценцу за рад КМСЗТС, доказ о радном искуству - стажу у стру-
ци, кратку биографију. Докази морају бити у оригиналу или оверене 
фотокопије. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава за заснивање радног односа - фармацеутски техничар у 
Дому здравља Свилајнац“.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински, стоматолошки 
факултет и специјализација из делатности Дома здравља Лебане или 
правни, економски факултет и завршена едукација из здравственог 
менаџмента; пет година радног стажа у области здравствене зашти-
те; општа здравствена способност. Доставити: потпуну личну и радну 
биографију; диплому о стручној спреми; уверење о положеном спе-
цијалистичком стручном испиту; потврду о радном искуству на одго-
варајућим пословима; уверење о здравственом стању; уверење о 
држављанству; доказ о завршеној едукацији из области здравственог 
менаџмента; доказ да кандидат није под истрагом и да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци. Докази о испуњавању конкурсом предвиђених услова достављају 
се у оригиналу или у овереном препису. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се на горенаведену адресу.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Медицина
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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 најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање;
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 чла-
на подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) 
овог члана 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 „ДРАГАН ХЕРЦОГ“
11000 Београд, Војводе Миленка 33

тел. 011/3065-188

Наставник математике

Наставник немачког језика
за 75% радног времена

УСЛОВИ: За све извршиоце планиран је рад са ученицима на болнич-
ком лечењу или у кућној настави са ученицима ометеним у развоју. 
У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним 
законом, и ако има: одговарајуће образовање (доказ о испуњености 
услова подноси се уз пријаву на конкурс); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о 
испуњености услова подноси се пре закључења уговора о раду); да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ о испуњености услова прибавља школа); држављан-
ство Републике Србије (доказ о испуњености услова подноси се уз 
пријаву на конкурс). Врши се претходна провера психофизичких спо-
собности кандидата посредством надлежне службе за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник физичког васпитања
са 38% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет спорта и физичког 
васпитања.

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки факултет.

ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на e-mail: konkurs@boskovic.
еdu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања. Кандидати који уђу у 
ужи избор накнадно ће доставити потребну документацију.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“ 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Професор физичког васпитања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет спорта и физичког 
васпитања. Биографију слати искључиво на e-mail: konkurs@boskovic.
еdu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања. Кандидати који уђу 
у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Самостални књижничар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема друштвеног смера, радно искуство 
најмање 2 године из библиотечког пословања, познавање једног 
светског језика, познавање рада на рачунару - рад у систему COBISS. 
Уз пријаву на конкурс доставити фоткопију дипломе о завршеној 
стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање  
радног односа:

Редовни професор за ужу научну област Социологија 
права, предмет: Основи социологије права

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 став 
9 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 105 Стату-
та Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Ванредни професор за међународноправну ужу научну 
област, предмети: Међународно јавно право и Људска 

права
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени чл. 64 став 
7 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 105 Стату-
та Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).
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Ванредни професор за међународноправну ужу 
научну област, предмети: Међународно јавно право и 

Дипломатско и конзуларно право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени чл. 64 став 
7 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 105 Стату-
та Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Ванредни професор за управноправну ужу научну 
област, предмет: Управно право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени чл. 64 став 
7 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 105 Стату-
та Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Ванредни професор за грађанскоправну ужу научну 
област, предмет: Облигационо право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени чл. 64 став 
7 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 105 Стату-
та Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Доцент за ужу научну област Правна историја, 
предмет: Римско приватно право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 
64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 105 Стату-
та Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Доцент за међународноправну ужу научну област, 
предмет: Увод у право европских интеграција

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 
64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 105 Стату-
та Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Асистент за ужу научну област Правна историја, 
предмет: Римско приватно право - поновни избор

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 08,00 или академски назив магистра наука из научне области за 
коју се бира. Избор се врши у складу са чл. 72 и чл. 122 став 5 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 109 Статута Факул-
тета (пречишћен текст).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак науч-
них радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се 
Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Алек-
сандра 67, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
11000 Београд, Гаврила Принципа 42

тел. 011/7614-735

Наставник српског језика
на одређено време преко 60 дана, до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник српског језика
са 67% радног времена, на одређено време преко 60 дана, до 

повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 8 ЗОСОВ, 
тј. да кандидати поседују одговарајућу стручну спрему у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи.

Спремачица
на одређено време преко 60 дана, до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: најмање I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: да су кандидати држављани Републике Србије; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; одговарајуће образовање. Лекарско уве-
рење се доставља након доношења одлуке о избору кандидата. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању 
држављанства РС (уверење о држављанству); оверен препис (фото-
копију) дипломе - сведочанства о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених или венчаних. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ОШ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ“
11000 Београд, Шафарикова 8

тел. 011/3225-236

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Наставник музичких стимулација
са 70% радног времена (образовно-васпитни рад остварује се 

на српском језику)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар - виолини-
ста, наставник музичке културе. Посебни услови: уверење о заврше-
ном оспособљавању за програм музичких стимулација; вишегодишњи 
рад са децом са сметњама у раду; уверење о остручности за рад са 
децом са сметњама у развоју.

Васпитач у продуженом боравку
(образовно-васпитни рад остварује се на српском језику)

Васпитач у продуженом боравку
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања (образовно-васпитни рад остварује се на српском 
језику)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог - 
тифлолог; мастер дефектолог који је на основним студијама завршио 
студијски програм специјалне едукације и рехабилитације особа са 
оштећеним видом; мастер дефектолог који је на основним студијама 
завршио студијски програм специјалног рехабилитатора за вишестру-
ку ометеност; мастер дефектолог који је на основним студијама завр-
шио студијски програм специјалног едукатора.

Наставник математике
на одређено време до истека мировања радног односа 

запосленог (образовно-васпитни рад остварује се на српском 
језику)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани математичар, про-
фесор информатике - математике и други услови у складу са Правил-
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ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012). Посебни услови: вишегодишњи рад са децом са сметњама у 
раду; уверење о остручености за рад са децом са сметњама у развоју.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван за кривично дело. Уз пријаву доставити дока-
зе о испуњавању услова: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу у области образовања; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; фотокопију 
личне карте; лекарско уверење после доношења одлуке о пријему 
кандидата; уверење да кандидат није осуђиван или под истрагом 
(прибавља школа). Пробни рад је предвиђен и траје 3 месеца. Прија-
ве на конкурс подносе се на наведену адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАКОВИЦА“
11090 Београд, Славољуба Вуксановића 22

тел. 011/3582-075

Васпитач
на одређено време ради замене одсутних радника

15 извршилаца

УСЛОВИ: виша школа за образовање васпитача, основне струковне 
студије и високо образовање за васпитача. Уз пријаву на оглас канди-
дати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе, држављан-
ство (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван или 
под истрагом (не старије од 6 месеци), психолошку процену способ-
ности за рад са децом врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака, фотокопију личне кар-
те. Пријаве слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
мења се у називу радног места, тако што уместо: сарадник 
за избор у звање асистента за ужу научну област Статистика 
и информатика у медицини, на одређено време од 3 године, 
исправно треба да стоји: сарадник у настави за ужу научну 
област Статистика и информатика у медицини, на одређено 
време од 1 године. У осталом делу оглас је непромењен.

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
Барајево, Светосавска 4а

тел. 011/8300-426

Наставник енглеског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне раднице (породиљско 

одсуство), са 66% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 
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; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
приложити: оверену фотокопију уверења о држављанству и оверену 
фотокопију дипломе - уверење о стеченом образовању. Пријаве слати 
на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: наставник немачког јези-
ка, са 77,78% радног времена, на одређено време. Остали 
део конкурса је непромењен.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71

тел. 011/2850-779

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Услови су предвиђени чланом 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у наведеном занимању; 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 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4. да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: краћу биографију; доказе о испуњености услова који су 
предвиђени чланом 120 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања из тач. 1 и 4 - подносе се уз пријаву на конкурс, 
доказ из тачке 2 - пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 
- прибавља Гимназија. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За конкурс 
- наставник немачког језика“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“
11000 Београд, Кумодрашка 72

тел. 011/2468-123

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе.

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа.

Професор музичке културе
на одређено време

УСЛОВИ: професор музичког васпитања, дипломирани музичар.

ОСТАЛО: Кандидат треба да поред општих услова предвиђених Зако-
ном испуни и посебне услове предвиђене Правилником о организа-
цији и систематизацији послова, да има држављанство РС, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми(оверена 
диплома) и држављанство РС. Пријаву са неопходном документацијом 
доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕЧЈИ ДАНИ“
11000 Београд, Господар Јевремова 18

тел. 011/2631-825, 2633-140

Сарадник за исхрану
на одређено време

УСЛОВИ: виша школска спрема медицинске струке, смер дијететичар 
- нутрициониста или виша педагошка школа за економику домаћин-
ства, смер нутрициониста - дијететичар, стручни испит, радно иску-
ство од једне године, организационе способности; да кандидат 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 основама система образовања и васпи-
тања. Потребна документа: пријава на конкурс, радна биографија, 
оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), као и уверење да се против кандидата не води истрага и 
да није подигнута оптужница. Изабрани кандидати пре закључивања 
уговора о раду дужни су да доставе лекарско уверење о одговарајућој 
здравственој способности. Доказ о неосуђиваности прибавља устано-
ва. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“
11000 Београд, Др Милутина Ивковића 4

тел. 011/2647-742

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са трудничког и 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће 
образовање према важећем Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних срадника у основној школи, као и образовање 
из психолошких, педгошких и методичких дисциплина стечено у току 
студија или након дипломирања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са 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-
ство Републике Србије. Докази о испуњености услова о одговарајућем 
образовању и држављанству подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Пријаве доставити на наведену адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-943

Доцент за ужу научну област Биохемистика, предмет: 
Чешки језик и књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Српски језик, предмет: 
Историја српског језика

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Српски језик, предмет: 
Дијалектологија српског језика

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Српски језик, предмет: 
Старословенски језик

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Балканологија, предмет: 
Основи балканологије

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Романистика, предмет: 
Француски језик

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Русистика, предмет: 
Руска књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Арабистика, предмет: 
Арапски језик и књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 
64 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област Хиспанистика, 
предмет: Шпански језик

на одређено време од 3 године

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

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

Лектор за ужу научну област Англистика, предмет: 
Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одгова-
рајући факултет; општи успех на основним студијама најмање 08,00; 
смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона 
о високом образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета 
Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област Романистика, предмет: 
Француска књижевност

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Српски језик, предмет: 
Савремени српски језик

на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фото-
копију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на 
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „СУТЈЕСКА“
11080 Земун, Задругарска 1

тел. 011/2611-796

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке 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 високо образо-
вање до 10.09.2005. године; дозвола за рад, односно положен струч-
ни испит или испит за лиценцу за наставника и стручног сарадника; 
обука и положен испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен 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 сте-
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ченог одговарајућег образовања; да кандидат има психичку, физич-
ку 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 васпи-
тања; држављанство РС и да кандидат зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију дозволе за рад, односно оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за дирек-
тора 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 дирек-
тора школе), уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
уверење да није покренута истрага, нити се води кривични поступак 
код надлежног суда, потврду о радном искуству, најмање 5 година 
радног искуства у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, радну биографију, односно кратак пре-
глед кретања у служби са биографским подацима, уверење да 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); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - подноси изабран канди-
дат, пре закључења уговора о раду, лекарско уверење - изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању 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 број телефона: 011/2611-796.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

тел. 011/3192-032, 3192-033

Руководилац материјално - финансијског пословања

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани економиста 
или економиста, радно искуство најмање 3 године на пословима рачу-
новодства, познавање рада на рачунару.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају: психичку, физичку и здравствену 
способност за рад, држављанство Републике Србије, да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (овај 
доказ прибавља школа). Уз пријаву поднети: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању и радну биографију. Изабрани кандидат дужан 
је да достави лекарско уверење пре закључивања уговора о раду.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
мења се у погледу броја извршилаца, тако што уместо: вас-
питач - 2 извршиоца, треба да стоји: васпитач - 12 изврши-
лаца.

ОШ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ“
11000 Београд, Поенкареова 8

тел. 011/2762-261

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са рада у иностранству

Наставник историје
са 70% радног времена

Наставник српског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на 
конкурс доставити доказе о одговарајућем образовању и о држављан-
ству Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА
11306 Гроцка, Ужичка 2

тел. 011/8500-531

Наставник математике
са 10% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са функције

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника коме мирује радни 

однос

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

радника са функције

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Наставник познавања робе
са 30% радног времена

Помоћни радник
I степен стручне спреме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке 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 високо образовање до 10.09.2005. године и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију), 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне 
књиге рођених, CV. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документа-
цију. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на бројеве телефона: 011/8500-720, 8500-531.

http://www.nsz.gov.rs/ВАшА прАВА АдресА:
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област Општа 
психологија (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област Историја 
српског народа у средњем веку са историјском 

географијом и старословенским језиком
на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област Класичне 
науке

на одређено време од пет година (унапређење), предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања античка књижевност

Ванредни професор за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Андрагогија
на одређено време од пет година (унапређење)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
уже научне области за коју се бира.

Асистент за ужу научну област Историја ликовних 
уметности и архитектуре

на одређено време од три године (реизбор)

УСЛОВИ: дипломирани историчар уметности, студент докторских сту-
дија у одговарајућој научној области који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам и које показује 
смисао за наставни и научни рад.

Сарадник у настави за ужу научну област Класичне 
науке

на одређено време од једне године (реизбор), предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања латинска лингвистика

УСЛОВИ: студент дипломских академских или докторских студија који 
је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 
осам, који је положио најмање две трећине испита из предмета док-
торских студија са године на коју је уписан и који је објавио најмање 
један стручни или научни рад у часопису или зборнику.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима 
(биографија са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, 
списак објављених радова и осталу пратећу документацију) достави-
ти на наведену адресу Факултета. Контакт телефон: 011/3206-104, 
Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОШ „МЛАДОСТ“

11070 Нови Београд, Гандијева 99

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ 
И ХИДРОГРАДЊУ

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

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: Уз пријаву поднети следећа документа: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању - дипломирани саобраћај-
ни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, помор-
ски саобраћај, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, сту-
дијски програм, односно модул водни саобраћај и транспорт; мастер 
менаџер, претходно завршене основне академске студије студијског 
програма менаџмент у одбрани, модул речне јединице; оверену фото-
копију овлашћења: овлашћење за првог официра палубе на броду од 
3000 бруто тона или већем (STCW II/2); оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу за наставника; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Пријаве 
доставити на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

бор

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“
19257 Рудна Глава
тел. 030/585-650

Наставник енглеског језика
на одређено време

Стручни сарадник - психолог
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 116 став 5 и члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) као и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).

Наставник физике
за 40% радног времена

Наставник математике
за 33% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013) 
и Закону о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

ОСТАЛО: да кандидати поседују одговарајуће образовање, однос-
но стручну спрему из чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања           („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да испуњавају услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5, чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања - подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана - пре закључења угово-
ра о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља школа. Уз 
пријаву доставити: диплому (оверен препис или фотокопију); дода-
так дипломи или уверење издато од високошколске установе да кан-
дидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 

Tржиштe рада

аналитички  
приступ  
запошљавању
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или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци). Документа која се прилажу морају бити оригинална или 
у овереној фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања, поштом или непосредно секретаријату школе, од 
09,00 до 13,00 сати.

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/581-057, 588-000

Наставник математике
са 88% радног времена

Наставник француског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Закону о 
основама система образовања и васпитања и Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 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. Уз пријаву 
на конкурс доставити: доказ о одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци), као и доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Документација којом се доказује испуње-
ност услова мора бити достављена школи у оригиналу или оверене 
копије. Остали услови за пријем лица у радни однос доказиваће се у 
складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности). 
Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи сву потребну документацију и достави школи лично или на 
горенаведену адресу.

ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб
тел. 030/576-001, 576-316

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Закону о 
основама система образовања и васпитања и Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 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. Уз пријаву 
на конкурс доставити: доказ о одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци), као и доказ о познавању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Сва документација којом се доказује испуњеност 
услова мора бити достављена школи у оригиналу или оверене копије. 
Остали услови за пријем лица у радни однос доказиваће се у скла-
ду са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности). 
Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи сву потребну документацију и достави школи лично или на 
горенаведену адресу.

ДОПУНА ДЕЛА КОНКУРСА 
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

19300 Неготин, Интернационалних бригада 57
тел. 019/542-735

Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, допуњује се у односу на доказе које је потребно достави-
ти за радно место: наставник грађанског васпитања, изборни 
предмет другог циклуса основног образовања и васпитања, 
са 20% радног времена. Уз пријаву на конкурс, са основним 
подацима о себи, кандидат је дужан да достави, поред доказа 
наведених у конкурсу, и доказ (оригинал или оверену копију, 
не старију од 6 месеци) о савладаности програма обуке за 
извођење наставе из предмета грађанско васпитање V-VIII 
разред, односно да је претходно завршио неке од следећих 
програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Инте-
рактивна обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће кому-
никације, Активна настава кроз учење, Едукација за нена-
сиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица 
добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечијих 
права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занема-
ривање деце, Здраво да сте или која имају завршен специја-
листички курс за наставнике грађанског васпитања на одго-
варајућој високошколској установи. У осталом делу конкурс 
је непромењен. Рок за пријаву за наведено радно место је 8 
дана од дана објављивања допуне конкурса.

ДОПУНА ДЕЛА КОНКУРСА 
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, допуњује се за радно место: наставник грађанског васпи-
тања, други циклус, са 70% радног времена, у делу УСЛОВИ: 
Кандидат за радно место наставника грађанског васпитања, 
други циклус, дужан је да поред пријаве са основним пода-
цима о себи, радне биографије и доказа наведених у конкур-
су, достави и доказ (оригинал или оверену копију, не старију 
од 6 месеци) да је у складу са прописом којим се уређује 
стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника, савладао програм обуке за 
извођење наставе из предмета грађанско васпитање V-VIII 
разред, односно да је завршио неке од следећих програма: 
Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна 
обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, 
Активна настава кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи 
су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, 
Култура критичког мишљења, Буквар дечијих права, Дебат-
ни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, 
Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс 
за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој висо-
кошколској установи. У осталом делу конкурс остаје непро-
мењен. Рок за пријаву за наведено радно место је 8 дана од 
дана објављивања допуне конкурса.

Национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт
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ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“
19330 Прахово, Кнез Михајлова 1

тел. 019/524-050

Наставник математике
са 88% радног времена

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

Радујевцу

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

Радујевцу

Наставник ликовне културе
са 20% радног времена, за рад у издвојеном одељењу школе у 

Радујевцу

Наставник руског језика
са 12% радног времена, за рад у издвојеном одељењу школе у 

Радујевцу

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), 
кандидат треба да испуњава и услове утврђене Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13, даље: Закон), односно да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад; одговарајуће образовање, да испуњава 
услове из члана 8 став 2 Закона - што значи да треба да поседује 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске, специјалистичке академске 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, као и образовање из члана 8 
став 4 Закона који предвиђа да 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 Европс-
ким системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарад-
ник 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). Кандидат треба да 
испуњава и услове у погледу степена и врсте образовања прописане 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат је дужан да достави пријаву на кон-
курс и следеће доказе (оригинале или оверене фотокопије): диплому 
или уверење о стеченом образовању, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, доказ (уверење, додатак дипломи, 
потврда) о поседовању образовања 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 бодо-
ва - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно 
уверење или други одговарајући доказ (документ) о положеним испи-
тима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу. Доказ 
о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља 
се пре закључења уговора о раду. Доказ из члана 120 став 1 тачка 3 
наведеног Закона - прибавља школа. Директор врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве се могу предати поштом или непосредно, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6

тел. 030/424-588

Секретар
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (послове секре-
тара може да обавља дипломирани правник - мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године); да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); држављанство Републике Србије. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них). Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведе-
ну адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 030/424-588.

чачаК

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
32000 Чачак, Жупана Страцимира 9

тел. 032/222-650

Наставник физике
са 45% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник српског језика
са 42% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник математике
са 69% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник математике
са 84% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

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

Професор разредне наставе
са 65% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одгова-
рајуће образовање - оверена копија дипломе о завршеном факулте-
ту, држављанство Републике Србије, да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да знају језик 
на ком се остварује васпитно-образовни рад, да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају 
савладан интегрални програм обуке за остваривање програма функ-
ционалног основног образовања одраслих. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, сертификат 
о савладаном интегралном програму обуке за остваривање програ-
ма функционалног основног образовања одраслих. Уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Психолошку процену за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања - Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака, по окончању конкур-
са. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на адресу 
школе или лично у просторијама школе. За све додатне информације 
обратити се на број телефона: 032/222-650.

 Наука и образовање
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ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“
32210 Мрчајевци
тел. 032/800-178

Наставник математике
за 66% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кан-
дидати треба да доставе: пријаву на конкурс - CV, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. 
Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, Законом о раду и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања - поштом, са наз-
наком: „За конкурс“, на адресу школе.

гњилане

ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА МАЈА“
Косовска Каменица - Велико Ропотово

Секретар

Финансијски радник

Васпитач

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: Конкурсну документацију (диплома о завршеном школо-
вању, уверење о држављанству и захтев), доставити лично у прос-
торијама вртића у Великом Ропотову или на адресу: Дечји вртић 
„Пчелица Маја“, 38267 Ранилуг. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Контакт телефон: 0280/76-
023.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
38266 Врбовац - Витина

Професор математике
за 14 часова недељне норме

2 извршиоца

Професор математике
за 8 часова недељне норме (57,14%)

Професор енглеског језика
за 14 часова недељне норме, на одређено време

Професор енглеског језика
за 6 часова недељне норме (42%), на одређено време

Професор руског језика
за 14 часова недељне норме

Професор руског језика
за 10 часова недељне норме (71%)

Професор физике
за 4 часа недељне норме (24%)

Професор филозофије
за 2 часа недељне норме (12%)

Професор грађанског васпитања
за 10 часова недељне норме (63%), на одређено време

Професор устава и права грађана
за 2 часа недељне норме (12%), на одређено време до 

окончања судског поступка

Професор уставног и привредног права
за 4 часа недељне норме (25%), на одређено време до 

окончања судског поступка

Професор групе машинских предмета
за 16 часова недељне норме, на одређено време до истека 

мандата директору школе

Професор рачунарства и информатике
за 4 часа недељне норме (25%), на одређено време - подела на 

групе

Професор рачуноводства
за 4 часа недељне норме (28,57%), на одређено време - подела 

на групе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одгова-
рајуће образовање; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републи-
ке Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- подноси пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван, према члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прибавља школа. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе.

јагодина

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ“
35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб

тел. 035/243-516

Наставник енглеског језика
у вишим и нижим разредима, са 20% радног времена

УСЛОВИ: 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. 11/2011, 15/2013).

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013), професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер и професор разредне наставе 
и ликовне културе.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и 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. Уз пријаву поднети: 
оверен препис дипломе или уверење о стеченој спреми, уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књи-
ге рођених, лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и 
здравственим способностима за рад са ученицима - доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора. Уверење да кандидат није 
осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Кандидат мора 
поседовати психичку, физичку здравствену способност за рад са уче-
ницима. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и 
стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број теле-
фона: 035/243-516.
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ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ“
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

тел. 035/245-503

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013), професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности, 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 англиста - мастер; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Доставити: пријаву са биографским 
подацима, оверен препис дипломе, односно доказ о стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђи-
ван, 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 и здравственим способностима за рад са ученицима дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Кандидате 
који уђу у ужи избор директор упућује на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих посту-
пака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу школе. Ближа обавештења могу се доби-
ти на број телефона: 035/245-503.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35255 Доња Мутница

тел. 035/540-607

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, са 80% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема одговарајућег образовања у складу 
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад; држављанство РС. Кандидат уз пријаву 
треба да достави доказе о испуњености наведених услова: уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) или оверену фотокопију; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију; лекарско 
уверење које се доставља пре закључења уговора о раду; доказ о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КиКинда

ОМШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
24400 Сента, Главна 36

тел. 024/812-812

Наставник клавира
на српском и мађарском језику, за 72,73% радног времена

Наставник клавира
на српском и мађарском језику, за 51,5% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - пија-
ниста; мастер музички уметник, професионални статус клавириста.

Наставник гитаре
на српском и мађарском језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - гита-
риста; мастер музички уметник, професионални статус гитариста.

Наставник виолине
на српском и мађарском језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - виоли-
ниста; мастер музички уметник, професионални статус виолиниста.

Корепетитор
на српском и мађарском језику

Корепетитор
на српском и мађарском језику, за 28,77% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер музички уметник, про-
фесионални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста.

ОСТАЛО: Поред услова прописаних чл. 24-29 Закона о раду, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове за пријем у радни однос про-
писане чл. 8 и чл. 120-123 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о знању језика на ком 
се остварује васпитно-образовни рад, доказ о лиценци, уверење о 
психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној 
дужности. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, на горена-
ведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „СЕРВО МИХАЉ“
23325 Падеј, Маршала Тита 45

тел. 0230/75-509, 75-773
е-mail: оspadej@open.telekom.rs

Наставник музичке културе
у одељењима на српском језику, са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање, академ-
ски музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломира-
ни музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломи-
рани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани 
музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке 
културе, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеони-
ста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло 
певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломи-
рани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломира-
ни музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипло-
мирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, 
дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, 
дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - кон-
трабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музи-
чар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани 
музичар - фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани 

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената
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музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани 
музичар - тубиста, професор црквене музике и појања, дипломира-
ни музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, 
дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајаниста, 
дипломирани музичар за медијску област, професор музичког вас-
питања, дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста, 
дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент хора), мас-
тер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, 
етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички 
уметник (сви професионални статуси), мастер композитор.

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања, у 

одељењима на српском језику, са 20% радног времена, на 
неодређено време и наставник енглеског језика у првом 

циклусу основног образовања и васпитања у одељењима на 
мађарском језику, са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање; 1) профе-
сор енглеског језика; 2) професор разредне наставе; 3) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижевности; 4) дипломирани 
школски педагог или школски психолог; 5) дипломирани педагог или 
дипломирани психолог; 6) наставник енглеског језика, у складу са чл. 
145 и 146 Закона о основној школи; 7) наставник одговарајућег стра-
ног 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 поседује уверење 
којим доказује савладаност програма модула и положен испит који 
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12) дипломирани 
библиотекар - информатичар; 13) мастер филолог; 14) мастер про-
фесор језика и књижевности; 15) мастер учитељ; 16) дипломирани 
учитељ - мастер; 17) мастер учитељ који је на основним студијама 
савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски сис-
тем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савлада-
ност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Зајед-
ничког 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 библи-
отекар - информатичар. Лица под тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 
која нису професори енглеског језика треба да поседују знање језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица под тач. 
3, 13 и 14 треба да поседују знање енглеског језика најмање на нивоу 
Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одго-
варајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања 
Б2 доказује се уверењем о положеном енглеском испиту на некој од 
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно при-
знатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 
Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство 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 књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик), односно мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), односно професор, односно наставник 
енглеског језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мас-
тер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наста-
ве, мастер професор или професор у предметној настави и наставник 
у предметној настави са положеним испитом Б2.

Наставник математике
у одељењима на српском језику, са 89% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање, професор 
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информа-
тичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математи-
чар за математику економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар 

- примењена математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломира-
ни информатичар, мастер математичар, мастер професор математи-
ке, мастер професор математике и физике, мастер професор матема-
тике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер 
професор информатике и математике, дипломирани професор мате-
матике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - професор математике, дипло-
мирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор 
хемије - математике, професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - математике, профе-
сор математике - теоријско усмерење, професор математике - тео-
ријски смер, дипломирани математичар 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 информатике.

Наставник историје
у одељењима на мађарском језику, са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање, професор 
историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, 
мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба 
да имају завршене основне академске студије историје.

Наставник ликовне културе
у одељењима на српском језику, са 25% радног времена и 

наставник ликовне културе у одељењима на мађарском језику, 
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање: дипло-
мирани сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски гра-
фичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни педагог, дипло-
мирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар 
- професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор ликовне 
културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне култу-
ре, дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне 
културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне кул-
туре, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломи-
рани вајар - професор, дипломирани графички дизајнер, дипломи-
рани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног 
сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - про-
фесор, професор ликовних уметности, наставник ликовне уметности, 
мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизај-
на), мастер примењени уметник (завршене основне академске сту-
дије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и 
дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице 
са завршеним факултетом примењених уметности, лице са заврше-
ним факултетом примењених уметности и дизајна.

Наставник физике
у одељењима на мађарском језику, са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање, професор 
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломи-
рани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физи-
ке 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 шко-
лу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике 
за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани 
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за 
општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експериментал-
ну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко обра-
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зовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор 
физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физи-
ка, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар 
- мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломи-
рани физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физи-
чар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер 
медицинске физике, дипломирани професор физике - хемије, мастер, 
дипломирани 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 физичар 
- примењена физика и информатика - мастер, дипломирани физи-
чар - 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 мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области физике.

Наставник српског као нематерњег језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања, у 

одељењима у којима се настава изводи на мађарском језику, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 стeпен стручне спреме, високо образовање: 1) про-
фесор српског језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине; 2) професор српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности за наставу у школама са мађарским, русинским или румун-
ским наставним језиком; 3) дипломирани филолог (србиста - српски 
језик и лингвистика) - мастер; 4) професор српског језика и књижев-
ности; 5) професор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком; 6) професор српске књижевности и језика; 7) професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу; 8) дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; 9) дипломира-
ни филолог српске књижевности са јужнословенским књижевности-
ма; 10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; 11) професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 13) про-
фесор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 14) про-
фесор српскохрватског језика са источним и западним словенским 
језицима; 15) професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венске књижевности и општу књижевност; 16) професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; 17) дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; 18) дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; 19) професор разредне наставе; 20) наставник разред-
не наставе; 21) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика)); 22) мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика)); 23) мастер учитељ; 24) дипломирани 
учитељ - мастер. Лица са занимањима под тач. 19, 20, 23 и 24 која 
су диплому стекла на језику мањина треба да поседују знање српс-
ког језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског оквира). Ниво 
знања Ц1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на неком од учитељских/педагошких факултета или на катедри за 
српски језик одговарајућих факултета у Републици Србији. Лица са 
занимањима под тач. 3-24 су у обавези да положе испите из Мето-
дике са основама глотодидактике, Методике наставе српског као 
нематерњег језика, Методичке праксе и српског језика у контакту са 
мађарским језиком (за мађарску националну мањину) или Лингвисти-
ку у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за 
остале националне мањине.

Наставник српског као нематерњег језика
у другом циклусу основног образовања и васпитања, у 

одељењима у којима се настава изводи на мађарском језику
са 61% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, висока стручна спрема: 1) про-
фесор српског језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине; 2) професор српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности за наставу у школама са мађарским, русинским или румун-
ским наставним језиком; 3) дипломирани филолог (србиста - српски 

језик и лингвистика) - мастер; 4) професор српског језика и књижев-
ности; 5) професор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком; 6) професор српске књижевности и језика; 7) професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу; 8) дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; 9) дипломира-
ни филолог српске књижевности са јужнословенским књижевности-
ма; 10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; 11) професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 13) про-
фесор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 14) про-
фесор српскохрватског језика са источним и западним словенским 
језицима; 15) професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венске књижевности и општу књижевност; 16) професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; 17) дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; 18) дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик; 19) мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); 20) 
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика. Лица са занимањем под тач. 3-20 су у обавези да положе 
испите из Методике са основама глотодидактике, Методике наставе 
српског као нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српс-
ког језика у контакту са мађарским језиком (за мађарску националну 
мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Тео-
рију језика у контакту) за остале националне мањине. Лица са зани-
мањима под тач. 3-20 треба да савладају обуку за наставу српског 
као нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији Завода за 
унапређивање образовања и васпитања - Центар за професионални 
развој запослених у образовању.

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање, да има 
држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да зна језик 
на ком се остварује образовно - васпитни рад и 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. Конкурсна документација која 
се подноси: пријава, радна и животна биографија - својеручно пот-
писане; оверена копија дипломе о високом образовању у наведеном 
занимању стеченом на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године или изузетно оверена 
копија дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању на 
студијама првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 
оверена копија уверења о држављансту; оверена копија извода из 
матичне књиге рођених; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - доказује се подношењем 
лекарског уверења надлежне службе медицине рада, пре закључења 
уговора о раду; доказ о неосуђиваности прибавља школа по службе-
ној дужности од надлежне полицијске управе; доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно - васпитни рад - српског или мађарског 
језика, у зависности за које радно место се подноси пријава - доказује 
се дипломом о стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
језику на ком се остварује образовно - васпитни рад или уверењем о 
положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе и поседовање образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
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бодова праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова - доказује се подношењем уверења факултета о положе-
ним испитима из педагогије и психологије у току студија или оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу. На коверти са документацијом потребно је ставити наз-
наку: „За конкурс“. Конкурсна документација се прилаже у овереним 
фотокопијама и не враћа се по окончању конкурса. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Информације се 
могу добити на бројеве телефона: 0230/75-509 и 75-773, контакт осо-
ба је директор школе.

ГИМНАЗИЈА
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11

Професор физике
на српском наставном језику, за 9 часова (45% норме)

Професор физике
на мађарском наставном језику, за 6 часова (30% норме)

Професор математике
на мађарском наставном језику, за 8 часова (44,44% норме)

Професор географије
на српском наставном језику, за 6 часова (30% норме)

Професор музичке културе
на српском и мађарском језику, за 2 часа  

(10% норме)

Професор физичког васпитања
на српском и мађарском наставном језику, за 14 часова (70% 

норме)

Професор филозофије
на мађарском наставном језику, за 4 часа  

(20% норме)

Професор руског језика
на српском наставном језику, за 8 часова  

(44,44% норме)

Стручни сарадник - психолог и професор психологије
на српском наставном језику, за 50% радног времена + 2 часа 

(60% норме)

Професор психологије
на мађарском наставном језику, за 2 часа  

(10% норме)

Професор латинског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, за 4 часа недељно  
(22,22% норме)

Професор шпанског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, за 6 часова недељно  
(33,33% норме)

Професор историје
на одређено време до повратка радника са функције, за 8 

часова недељно (40% норме)

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела прописана чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да поднесе: доказ 
о стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом образовању); доказ да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, додатак дипломи 

из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије и пси-
хологије (оригинал или оверену фотокопију) или потврду факултета 
да је кандидат положио испите из педагогије и психологије (ориги-
нал или оверену фотокопију) или фотокопију индекса из ког се види 
да је кандидат положио испите из педагогије и психологије (оверену 
фотокопију) или доказ да је кандидат положио стручни испит или 
испит за лиценцу (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); фотокопију важеће личне карте; 
краћу биографију са подацима о пословима које је кандидат обављао; 
доказ о знању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад. 
Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат приложиће доказ 
о здравственој способности. За кандидате који испуњавају услове из 
конкурса и који су ушли у ужи избор, надлежна служба за запошља-
вање на захтев Гимназије извршиће претходну психолошку процену 
способности за рад са ученицима, применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве са одговарајућом документацијом кандидат подноси на 
горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/811-549
е-mail: еkonomska@sksyu.net

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање за настав-
ника средње стручне школе, подручја рада: економија, право и адми-
нистрација или трговина, угоститељство и туризам, за педагога и 
психолога и да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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; на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке 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 чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; дозвола за рад - лиценца; обука и положен 
испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 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 (српски и 
мађарски). Уз пријаву кандидат треба да поднесе: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о поло-
женом стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области 
образовања; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело (школа прибавља за пријављене кандидате); уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (школа пријављује пријављене кандидате) и остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се дос-
тављају на горенаведену адресу школе. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на број телефона: 024/811-549.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни 
центар
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

Професор за област медицинских наука
са 55% радног времена - доктор медицинских наука

УСЛОВИ: да кандидат има научни степен доктора наука у научној 
области за коју се бира, објављене научне радове и који показује спо-
собност за наставни рад. Поред наведене стручне спреме, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образо-
вању и актима школе: држављанство Републике Србије, здравстве-
на способност, да није правноснажном пресудом осуђен за кривично 
дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидат 
за професора уз пријаву треба да поднесе: биографију са подацима 
о досадашњем раду; доказе који указују на резултате научног, истра-
живачког, односно уметничког рада, доказе о ангажовању у развоју 
наставе и развоју других делатности високошколске установе, доказе 
о резултатима педагошког рада који обухвата и мишљење студената 
на основу резултата оцењивања добијених кроз поступак евалуације, 
као и доказе који указују на резултате постигнуте у обезбеђивању 
наставно - научног, односно уметничко - наставног подмлатка; ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату, као и 
оверене фотокопије диплома о претходно стеченим звањима, списак 
научних и стручних радова и саме радове које су у могућности да 
доставе; извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству - не 
старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој способности 
(доставља изабрани кандидат); доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавиће школа службеним путем.

Сарадник у настави за област педагошких наука
на одређено време од једне године

2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат студент мастер студија на педагогији који је 
студије првог степена завршио са просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за област филолошких наука
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: да је кандидат студент мастер студија на књижевности или 
језику и књижевности, који је студије првог степена завршио са про-
сечном оценом осам.

Сарадник у настави за област медицинских наука
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: да је кандидат студент мастер студија на медицини који је 
студије првог степена завршио са просечном оценом најмање осам. 
Поред наведене стручне спреме, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене Законом о високом образовању и актима школе: 
држављанство Републике Србије, здравствена способност, да није 
правноснажном пресудом осуђен за кривично дело у складу са чл. 
62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидат за сарадника у 
настави уз пријаву треба да поднесе: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеним академским студијама првог 
степена, са просечном оценом најмање осам, доказ да је кандидат 
уписан на мастер студије, извод из матичне књиге рођених, доказ о 
држављанству, лекарско уверење о здравственој способности (дос-
тавља изабрани кандидат), доказ у вези неосуђиваности кандидата 
прибавиће школа службеним путем.

ОСТАЛО: Непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом докумен-
тацијом неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Конкурсну документа-
цију слати на адресу: Висока школа струковних студија за образо-
вање васпитача у Кикинди, са назнаком: „За конкурс“, Светосавска 
57, 23300 Кикинда.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
23311 Наково, Главна 50

Наставник разредне наставе
за пуно радно време (20 часова недељно)

УСЛОВИ: VII/1 стeпен стручне спреме, професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер.

Наставник математике
за 89% норме (16 часова недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математи-
ку економије, професор информатике - математике, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математика финансија (са 
изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информати-
чар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор математике и инфор-
матике, 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 математика, дипломирани инжењер матема-
тике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, професор физике - 
математике, професор биологије - математике, професор математике 
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају заврше-
не 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 информатике.

Наставник енглеског језика
од V до VIII разреда, за 44,44% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/про-
фил енглески језик).

ОСТАЛО: Поред општих услова утврђених чланом 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: да је држављанин Републике Србије, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да је психички, физички и здравствено способан за рад са децом и 
ученицима; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - 
српски језик. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, извод из казнене евиденције од СУП-а, лекарско уверење и фото-
копију личне карте. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Обука за активнО тражење пОсла
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ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
„НИКОЛА ВОЈВОДИЋ“

23300 Кикинда, Бранка Вујина 13

Хигијеничар

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме, НК или ПК радник. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: доказ о школској спреми, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да није под кривич-
ном истрагом, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање шест месеци, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, лекарско уверење о радној способ-
ности. Доказ о школској спреми и остала документа доставити у ори-
гиналу. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава за радно место: хигијеничар“. Ориги-
нална документа враћају се по завршеном избору кандидата.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 15
тел. 0230/82-679

Наставник гитаре

Наставник гитаре
за 57% радног времена

Наставник соло певања
за 60% радног времена

Наставник солфеђа

Наставник клавира

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; да испуњава услове за пријем у радни 
однос у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: да има психичку, физичку, здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се одвија образовно-васпитни 
рад (с обзиром да се настава изводи на српском и мађарском настав-
ном језику, потребно је да има знање тих језика). За сва радна места 
предвиђен је пробни рад од 6 месеци. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о знању 
мађарског језика. Уверење да кандидат није осуђиван - школа при-
бавља службеним путем. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

КосовсК а митровица

ОШ „25. МАЈ“
Враниште, 38425 Драгаш

Економски радник (књиговођа)
за 8 сати дневно (40 сати недељно), у три школе: ОШ „25. мај“ 

Враниште, ОШ „Небојша Јерковић“ Драгаш и ОШ „Зенуни“ Брод

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу школску спрему. Уз пријаву 
поднети сва потребна документа која су законом предвиђена за 
заснивање радног односа. Пријаве поднети на адресу школе. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве поднете после овог 
рока неће се разматрати.

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

тел. 028/425-335

Наставник економских предмета
2 извршиоца

Наставник економских предмета
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник историје
на одређено време до повратка запослене којој мирује радни 

однос

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће 
образовање утврђено Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван, држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: ове-
рен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење да 
није осуђиван и уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „СВЕТИ САВА“
38227 Звечан, Жеровница

тел. 028/662-523

Наставник ликовне културе
на одређено време до 31.08.2014. године, са 4 часа недељно 

(25% радног времена)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће занимање према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, да кандидат испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“
38218 Лепосавић, Војске Југославије бб

тел. 028/83-655

Обезбеђење - портир

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, особа са инвалидитетом способна 
за испуњавање радних задатака овог радног места; држављанство 
РС; да лице није осуђивано правноснажом пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат уз пријаву мора да достави: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) и уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), решење о инвалидности или решење 
о процени радне способности. Предшколска установа је дужна да по 
службеној дужности прибави уверење да кандидат није осуђиван за 
горенаведена кривична дела.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене  

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад; 
држављанство РС; да лице није осуђивано правноснажом пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву мора да 
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) и уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење о здравстве-
ној способности изабрани кандидат подноси приликом закључивања 
уговора о раду, док је установа дужна да по службеној дужности при-
бави уверење да кандидат није осуђиван за горенаведена кривична 
дела.
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Сервирка
на одређено време ради замене одсутне запослене  

преко 60 дана

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, ПК радник; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад; држављанство РС; 
да лице није осуђивано правноснажом пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат уз пријаву мора да достави: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) и уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци). Уверење о здравственој способности 
изабрани кандидат подноси приликом закључивања уговора о раду, 
док је установа дужна да по службеној дужности прибави уверење да 
кандидат није осуђиван за горенаведена кривична дела.

Логопед
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

 преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани дефектолог - 
логопед; поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад; држављанство РС; да лице није осуђивано правноснажом пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву 
мора да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија) и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење 
о здравственој способности изабрани кандидат подноси приликом 
закључивања уговора о раду, док је предшколска установа дужна да 
по службеној дужности прибави уверење да кандидат није осуђиван 
за горенаведена кривична дела.

Медицинска сестра на превентиви
на одређено време ради замене одсутне запослене  

преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, смер 
педијатријски или општи, једна година радног искуства; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правноснажом пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву 
мора да достави: оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат има положен стручни испит) и 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење о здрав-
ственој способности изабрани кандидат подноси приликом закљу-
чивања уговора о раду, док је предшколска установа дужна да по 
службеној дужности прибави уверење да кандидат није осуђиван за 
горенаведена кривична дела.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

Референт за рад и радне односе
уз обавезан пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, познавање 
рада на рачунару и 1 година радног искуства. Пријаве кандидата са 
прилозима: пријава на конкурс (3 примерка), радно - професионал-
на биографија (2 примерка), оверена фотокопија дипломе о стече-
ној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење да против кандидата није 
покренута истрага, нити подигнута оптужница, подносе се на адресу 
Факултета, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава са пра-
тећом документацијом је 8 дана и почиње да тече даном објављи-
вања конкурса.

КрагУјевац

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“

34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Професор историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Професор српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Професор немачког језика
за 89% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Професор немачког језика
за 11% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012) у складу са чл. 8 ст. 1 и 
2 и чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013). Уз пријаву на конкурс 
кандидати су у обавези да доставе: уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима - доставља кандидат који заснује радни однос по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду, а уверење 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. Тражена документа достављају се у оригина-
лу или као оверене копије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Број телефона за информације: 034/335-464, 
секретар школе.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

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

Сарадник у настави за ужу научну област Судска 
медицина

на одређено време 1 година

Сарадник у настави за ужу научну област Интерна 
медицина

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оце-
ном најмање осам и уписане докторске академске студије или магис-
тар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције; услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета Медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: биографију, фотокопију диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација. Конкурсну докумен-
тацију доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА прАВА АдресА:

 Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ“

34000 Крагујевац, 9. маја 110б
тел. 034/381-444

Професор математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања, за 80% радног времена

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања, за 66% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); уверење 
да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима (уверење прилаже кандидат који буде 
примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду); уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (уверење прибавља школа); да је државља-
нин Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образов-
но - васпитни рад. Уз пријаву са биографским подацима кандидат 
треба да достави следеће доказе о испуњености услова конкурса: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и извод 
из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве и 
фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати поштом на 
горенаведену адресу школе, а додатне информације у вези са конкур-
сом могу се добити код секретара школе, на број телефона: 034/381-
444.

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА 
„Др ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ“

34240 Кнић
тел. 034/511-009, 510-978

Директор
на мандатни период од 4 године, за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет друштвених 
или природних наука; да кандидат поседује радно искуство од нај-
мање 3 године у обављању стручних и организационих послова у 
области културе и образовања; да је афирмисани културни радник; да 
је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену способ-
ност; да није под истрагом, нити кривично осуђен за дела која га чине 
неподобним за вршење функције. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе следећа документа: биографију са наводима о 
досадашњем радном искуству у обављању организационих послова 
у области културе и образовања; оригинал или оверене копије (не 
старије од 6 месеци): преписа или дипломе о стеченом образовању, 
извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству РС, уве-
рења о општој здравственој способности, уверења да нису под истра-
гом и да нису осуђивани на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци; потврде о радном искуству у области културне делатности 
оствареном након стеченог образовања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Особа задужена за давање оба-
вештења о конкурсу: Радмила Чоловић, број телефона: 034/510-978. 
Пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Пријава за конкурс - Управном одбо-
ру“. Рок за пријаву је 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ“
34322 Чумић

тел. 034/576-059

Помоћни радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; да кан-
дидат 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 основа-
ма система образовања и васпитања и да је држављанин Републике 
Србије. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, док доказ о здрав-
ственој способности подноси изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да подне-
се следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме, односно сведочанства (овера не старија од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења да се против кандидата не води 
истарага, истражне радње или кривични поступак по оптужници или 
оптужном предлогу код основног или вишег суда за дела предвиђена 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци). Пријаве на конкурс слати поштом 
на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Рок за пријаву је 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Физичка хемија
у Институту за хемију факултета, за 20% радног времена, 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, 93/12 и 89/13), Ста-
тутом 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 рад-
них задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област - настава хемије
у Институту за хемију факултета, 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, 93/12 и 89/13), Ста-
тутом 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 рад-
них 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 одго-
варајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа 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.

Национална служба 
за запошљавање

 Наука и образовање
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Краљево

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г

тел. 036/382-548

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор школе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања: стечено одго-
варајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање, 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 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. Дужност директора може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозвола 
за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже: оверену копију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
поседовању дозволе за рад (оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); 
потврду да има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); биографске податке са прегледом кретања у служби; остале 
доказе о стручности, организаторским и другим способностима и ква-
литетима. Изабрани директор који нема положен испит за директора 
дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на 
дужност. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуње-
ности услова доставити лично или на адресу школе. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору 
кандидата и пријему у радни однос биће донета у законском року. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 036/382-548.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36000 Краљево, Витковац

тел. 036/5873-889

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

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању - профе-
сор историје, професор историје и географије, дипломирани истори-
чар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер.

Наставник српског језика
са 94% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању - про-
фесор српског језика и књижевности, професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевно-
шћу или друге услове у погледу образовања прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене 
Законом о раду и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о 

основама система образовања и васпитања, тако да поред одгова-
рајућег образовања треба да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство РС; да знају 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 одговарајућу докумен-
тацију којом кандидати доказују да испуњавају услове предвиђене 
Законом и Правилником, као и овим конкурсом: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о држављанству; уверење 
(потврда) о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи; 
извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа 
прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже 
по доношењу одлуке. Сва документа се прилажу у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број теле-
фона: 036/5873-889.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
36000 Краљево, Доситејева 5

Наставник физике
на одређено време, за 20% радног времена, до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове: одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о 
организацији рада и систематизацији радних места; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доставља изабрани кандидат); да нису осуђивани правноснажном 
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 образовно-васпитни рад. Пријаве са 
одговарајућом документацијом (диплома, уверење о држављанству 
- копија, извод из матичне књиге рођених - копија) слати на адресу 
школе или предати лично, у року од 8 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Грађевински материјали и конструкције

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистратура из научне 
области за коју се врши избор и прихваћена тема докторске дисер-
тације или студент докторских студија који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. Поред 
општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене Законом о високом образовању, актима Универ-
зитета у Крагујевцу и актима Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: био-
графију, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске 
спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, потврду о уписаним докторским студијама, одлуку о прихваћеној 
теми докторске дисертације, одговарајуће доказе надлежних органа 
у погледу неосуђиваности, у смислу члана 62 став 3 Закона о високом 
образовању и члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
списак научних и стручних радова, као и саме радове и све остале 
доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се разматрати.
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ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ“
36202 Самаила

тел. 036/882-002

Наставник техничког образовања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава сле-
деће услове: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/2011 и 55/13) и Правилнику 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 психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекар-
ско уверење прилаже изабрани кандидат, пре закључивања угово-
ра о раду; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети: 
диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; потврду да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи током студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса морају бити оригинали или оверене 
фотокопије, не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са 
неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 036/882-002.

КрУшевац

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“
37222 Велики Купци

тел. 037/884-105

Професор физике
за 60% радног времена

Професор биологије
за 30% радног времена

Професор италијанског језика
за 44% радног времена

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Ћелијама

Библиотекар
за 73% радног времена

УСЛОВИ: завршена одговарајућа школа одговарајућег смера.

Ложач парних котлова
за 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у 

Себечевцу

УСЛОВИ: завршена основна школа и курс за ложача.

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

Себечевцу

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: психич-
ка, физичка и здравствена способност; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије. Пријаве са дипломом о завршеној 
школи (курсом за ложача), уверењем о неосуђиваности и уверењем о 
држављанству, слати на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух

тел. 037/875-103

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Белој Води

Помоћни радник
на одређено време, замена одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће 
образовање, да има завршено високо образовање одговарајућег сме-
ра сходно члану 2 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, а за помоћног радни-
ка - завршена основна школа; да је држављанин Републике Србије 
(доставити и извод из матичне књиге рођених); 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. Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Потвр-
ду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Уз пријаву достави-
ти оригинале или оверене копије докумената издатих од надлежних 
органа (не старијих од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по 
коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЋИЋЕВАЦ“
37210 Ћићевац, Карађорђева 108

тел. 037/811-117

Хигијеничар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: да су држављани РС, да су пунолетни, да имају општу 
здравствену и психофизичку способност, да имају прописану струч-
ну спрему, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини непо-
добним за обављање послова, да испуњавају друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом послодавца о систематизацији 
радних места. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију сведочанства (I степен 
стручне спреме, завршена основна школа), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Одговарајуће лекарско уве-
рење доставити пре закључења уговора о раду, на одређено време, 
као и уверење о неосуђиваности. Пријаве слати на адресу Библио-
теке или доћи лично, од 07,00 до 15,00 часова, сваког радног дана 
у просторијама Библиотеке, на спрату. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух

тел. 037/875-103

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године за наставника основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); да испуњава услове прописа-
не чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да поседује најмање пет година рада у установи, након стеченог 
одговарајућег образовања, на пословима образовања и васпитања. 
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Уз пријаву приложити: доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству), оверен препис (фотоко-
пију) дипломе о стеченом образовању; оверен препис (фотокопију) 
документа о положеном испиту за лиценцу односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству; радну биографију; оквирни план рада за 
време мандата; доказе о поседовању организационих способности. 
Пријаве доставити поштом, на адресу школе или лично, у року од 
15 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МИРКО ТОМИЋ“
37266 Обреж, Мирка Томића 12

тел. 037/790-120

Домар

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 53 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу: 
III, IV или V степен стручне спреме - машинске, електро, дрвнопре-
рађивачке, грађевинске или водоинсталатерске струке; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву са 
радном биографијом доставити доказе о испуњености услова: оверен 
препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о 
избору кандидата доноси се у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на оглас. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености предвиђених услова достављати на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана. Ближе информације могу се добити код секрета-
ра школе и на број телефона: 037/790-120.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
37240 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/711-842

1. Наставник практичне наставе
са 62% радног времена

2. Наставник практичне наставе
са 52% радног времена

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

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Сходно чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидат треба да испуњава следеће услове: 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
за рад у стручној школи („Просветни гласник РС“, бр. 5/2011, 8/2011 
и 9/2013), да поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Кандидат за радна места под бр. 1 и 2: 
поред VII, VI степена одговарајуће стручне спреме, треба да има и 
одговарајуће средње стручно образовање у области машинства: за 
радно место бр. 1 - машинбравар, у трогодишњем трајању и за радно 
место бр. 2 - металоглодач, у трогодишњем трајању. Као докази под-
носе се: оверен препис дипломе средње школе (за радна места 1 и 2), 
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних 
(за особе које су мењале презиме), уверење о држављанству, уве-
рење о неосуђиваности и лекарско уверење (приликом закључења 
уговора о раду). Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
претходну психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима у Националној служби за запошљавање у Крушевцу. Пријаве са 
биографијом (обавезно написати контакт телефон) подносе се у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/825-164, 825-381

Наставник хемије
на одређено време до повратка радника са функције, са 50% 

радног времена, за рад у Брусу и Милентији

Наставник хемије
са 40% радног времена, за рад у Батотима, Осрецима и Кривој 

Реци

Наставник француског језика
са 77,77% радног времена, за рад у Осрецима и Кривој Реци

Наставник математике
са 88,88% радног времена, за рад у Кривој Реци

Наставник математике
са 88,88% радног времена, за рад у Милентији

Наставник математике
са 66,66% радног времена, за рад у Осрецима

Наставник математике
са 66,66% радног времена, за рад у Батотима

Наставник математике
са 44,44% радног времена, за рад у Брусу

Наставник биологије
са 70% радног времена, за рад у Брусу, Батотима и Милентији

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка одсутног радника, са 70% 

радног времена, за рад у Брусу и Батотима

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у 

Брусу и Кривој Реци

Наставник ликовне културе
са 20% радног времена, за рад у Осрецима

Наставник географије
на одређено време до повратка радника са функције, са 25% 

радног времена, за рад у Батотима

Наставник физике
на одређено време до повратка радника са функције, за рад у 

Брусу, Кривој Реци и Батотима

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

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у 

Ботуњи

Наставник разредне наставе
за рад у Осрецима

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у 

Игрошу

Наставник разредне наставе
за рад у Кривој Реци

Наставник историје
са 20% радног времена, за рад у Осрецима

Наставник српског језика
са 50% радног времена, за рад у Батотима

Наставник српског језика
са 72,22% радног времена, за рад у Осрецима

Наставник српског језика
са 72,22% радног времена, за рад у Милентији

 Наука и образовање
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Наставник српског језика
са 94,44% радног времена, за рад у Кривој Реци

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајућу психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања - на студијама другог 
степена, мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; 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 бодо-
ва; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, извод из матич-
не књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о неосуђиваности 
- прибавља школа. Лекарско уверење се подноси пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БИСЕРИ“
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб

тел. 037/711-134

Васпитач предшколског образовања и васпитања
3 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове у погледу стручне спреме, 
да имају одговарајуће образовање (чл. 120 и 121 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања), оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: да кандидати поседују психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад у установи - што се документује здравственим уверењем 
при заснивању радног односа приликом потписивања уговора о раду; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да су држављани Републике Србије - уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; доказ о општој здравственој 
способности; уверење да нису осуђивани и да се не води истрага; ове-
рена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми (за васпитаче); 
сведочанство о завршеној осмогодишњој школи (за спремачице).

ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕГИЊА МИЛИЦА“
Доњи Рибник

тел. 037/731-134

Професор историје
са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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 методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 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 члану 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 треба да 
достави: оверену копију дипломе 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 уго-
вора о раду). Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са 
доказима доставити лично или поштом, у року од 8 дана, на горена-
ведену адресу.

лесКовац

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
16000 Лесковац, Васе Пелагића 5

тел. 016/3436-280

Наставник математике
са 22% радног времена

Наставник физике
на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног 

одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кан-
дидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и Правилника о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2011 и 15/2013); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању 
држављанства РС (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење о психофизичкој спо-
собности за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о 
раду, док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела при-
бавља школа по службеној дужности. Кандидати који буду испуњава-
ли услове конкурса и који уђу у ужи избор, који врши директор шко-
ле, биће упућени на претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту 
и датуму провере биће обавештени по истеку рока за подношење 
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „8. ОКТОБАР“
16210 Власотинце, Марка Орешковића бб

Финансијско - књиговодствени радник, благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена економска школа 
или гимназија. Уз пријаву доставити: диплому (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), лекарско уверење (доказ о 
испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду), 
уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и остала 
кривична дела набројана у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (прибавља школа). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
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Унапредите
своје
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НСЗ

План за 
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вашег
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
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Друштвена одговорност
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на правим
пословима
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Једнакост 
на тржишту 

рада
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запошљавању особа

са инвалидитетом
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ТРГОВИНСКО - УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
16000 Лесковац, Дубочица бб

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са послова 

помоћника директора, са 50% радног времена

Професор српског језика
са 72,22% радног времена

Професор хемије
са 15% радног времена

Професор туристичке географије
са 15% радног времена

Наставник посластичарства
са 50% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Канди-
дати морају да имају стечено одговарајуће високо образовање, као и 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, све у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним 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 и 9/13).

Наставник практичне наставе услуживања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или више образовање или конобар 
специјалиста уз одговарајуће средње образовање и петогодишње 
радно искуство у струци стечено после специјалистичког испита пето-
годишњом праксом.

ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе 
и друге доказе да испуњавају услове конкурса, потврду високошкол-
ске установе о положеним испитима из педагогије и психологије или 
уверење о положеном стручном испиту, односно лиценци; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад (под-
носи се приликом потписивања уговора о раду) и уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. У поступку одлучивања о избору наставника, директор ће 
у складу са чл. 130 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), извршити 
ужи избор кандидата које ће упутити на претходну проверу психофи-
зичких способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Наставник математике
са 25% радног времена

3 извршиоца

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

одељењу у Лебану
2 извршиоца

Наставник математике
са 50% радног времена, за рад у територијално издвојеном 

одељењу у Бојнику

Наставник историје
са 5% радног времена, за рад у територијално издвојеном 

одељењу у Лебану

Наставник историје
са 10% радног времена, за рад у територијално издвојеном 

одељењу у Лебану

Наставник физике
са 15% радног времена, за рад у територијално издвојеном 

одељењу у Бојнику

Наставник српског језика
са 25% радног времена, за рад у територијално издвојеном 

одељењу у Лебану
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета, до 12.08.2014. године

Наставник српског језика
са 25% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са одсуства ради посебне неге детета, до 10.03.2014. 
године

Наставник српског језика
са 25% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са одсуства ради посебне неге детета, до 10.03.2014. 
године, за рад у територијално издвојеном одељењу у 

Власотинцу

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са одсуства 

ради посебне неге детета, до 10.03.2014. године, за рад у 
територијално издвојеном одељењу у Бојнику

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета, до 19.07.2014. године, са 
25% радног времена

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка радника коме мирује радни 

однос, а најдуже до 31.08.2014. године, са 30% радног 
времена, за рад у територијално издвојеном одељењу у Бојнику

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка радника коме мирује радни 

однос, а најдуже до 31.08.2014. године, са 35% радног 
времена, за рад у територијално издвојеном одељењу у Лебану

Наставник биологије
на одређено време до повратка радника са боловања, са 20% 

радног времена, за рад у територијално издвојеном одељењу у 
Грделици

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кан-
дидат је дужан да испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник 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 

Сајмови 
запошљавања

најкраћи пут  
до посла

 Наука и образовање
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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 образовање до 10.09.2005. године. Лице мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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. Лице које је у току 
студија положило испите из педагогије и психологије или је поло-
жило стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из претходног става, да стечено образовање одговара 
наведеном занимању за одређени предмет прописано Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 
11/12); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављанство РС; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да поседује 
организаторске способности за окупљање полазника и формирање 
одељења. Потребна документа која треба приложити уз пријаву: 
пријава и кратка биографија кандидата која између осталог треба 
да садржи податке - име и презиме кандидата, за удате и девојачко 
презиме, јединствени матични број грађана, место и адреса рођења, 
место и адреса становања, име и презиме оца, име и презиме мајке 
и девојачко презиме мајке, контакт телефон кандидата; диплома о 
стеченом образовању, оригинал или оверена фотокопија; доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина у оригиналу или оверену фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених на трајно важећем обрасцу (образац са холограмом), 
оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству РС, не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; друга доку-
мента којима кандидат доказује одређене чињенице. Документ који 
изабрани кандидат доставља након доношења одлуке о избору, а пре 
закључивања уговора о раду: доказ о о испуњености услова у погле-
ду психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија). Документ који школа прибавља по службеној 
дужности: доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Сва документа треба да буду 
у оригиналу или у овереној фотокопији, а оверена фотокопија јес-
те фотокопија оригиналног документа која се оверава печатом код 
надлежног органа. По истеку конкурсног рока, у поступку одлучивања 
о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. О датуму и времену провере кандидати 
ће бити обавештени од стране школе, телефонским путем. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Неблаговреме-
ном пријавом сматраће се она пријава која је предата након истека 
рока од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуном прија-
вом сматра ће се пријава која у прилогу не садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове наведене у конкурсу, односно 
тражена документација конкурсом. Пријаве слати на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОШ „НИКОЛА СКОБАЉИЋ“

16000 Лесковац - Велико Трњане

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: директор, поништава се у целости.

ОШ „НИКОЛА СКОБАЉИЋ“
16000 Лесковац - Велико Трњане

тел. 016/242-368

Домар
за рад у Великом Трњану

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, металске, електро или 
машинске струке; да кандидат има држављанство РС; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013). Доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат 

треба да приложи: уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном степену 
стручне спреме.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Свође, 16210 Власотинце

Професор енглеског језика
са 30% радног времена, за рад у издвојеним одељењима у 

Борином долу, Горњем Дејану и Златићеву

Професор математике
на одређено време, са 89% радног времена, до повратка 

радника са функције

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције

Професор физике
на одређено време, са 10% радног времена, до повратка 

радника са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор у наведеном зани-
мању, према Правилнику о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење којим се доказује 
да кандидат није осуђиван у смислу чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „МЛАДОСТ“

16240 Медвеђа, Васе Смајића 16
тел. 016/891-137

Васпитач
за рад у васпитној групи на албанском језику, у Медвеђи и 

Тупалу

Васпитач
за рад у васпитној групи на албанском језику, у Сијаринској 

Бањи и Равној Бањи

Васпитач
за рад у васпитној групи на албанском језику, у Капиту и 

Ђулекару

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном занимању. За 
сва радна места, кандидати поред услова у погледу стручне спреме 
треба да испуњавају и следеће услове: поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом; држављанство Репу-
блике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву приложити: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми и потврду из суда. Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве слати поштом или лично доставити на 
адресу установе.

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

 Наука и образовање
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Нишка 65

тел. 016/223-430

Наставник ветеринарске групе предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кан-
дидат поседује радно искуство на терену; високо стручно образовање 
за наставника, према Правилнику о врсти стручне спреме.

Наставник сточарства
на одређено време до 31.08.2014. године, са 20% радног 

времена

Наставник математике
са 83,33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, високо 
стручно образовање за наставнике, према Правилнику о врсти стру-
чне спреме.

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо стручно образовање за 
наставнике, према Правилнику о врсти стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама, као и да 
испуњавају услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом; уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом - прибавља школа 
службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ“
16248 Леце

тел. 016/210-710

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: професор матема-
тике, дипломирани математичар, дпломирани матеаматичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани 
инжењер математике.

Наставник биологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: професор биоло-
гије, дипл. биолог, дипл. молекуларни биолог и физиолог, професор 
биологије и хемије, дипл. биолог - смер заштита животне средине, 
дипл. биолог - еколог, дипл. професор биологије и хемије, професор 
биологије - географије, професор биологије - хемије, професор био-
логије - физике, професор биологије - информатике, професор биоло-
гије - математике, дипломирани праофесор биологије - мастер, дипл. 
биолог - мастер.

Наставник разредне наставе
за рад у Стубли, на одређено време до повратка радника са 

функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: професор раз-
редне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском шко-
лом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер.

ОСТАЛО: За сва радна места, поред услова у погледу стручне спреме, 
кандидати морају да испуњавају и следеће услове: поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма, држављанство Републике Србије, неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Уз пријаву на оглас кандидати треба да прило-
же: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег испита), потврду из суда. 
Лекарска уверења се достављају пре закључења уговора о раду. 
Пријаве слати поштом или лично доставити на адресу школе. Ближе 
информације се могу добити код секретара школе или на број теле-
фона: 016/210-710.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЂУКА ДИНИЋ“
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-880

Дипломирани економиста, предмет: рачуноводство
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са 

65% радног времена

Дипломирани економиста, предмет: финансијско-
рачуноводствена обука

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са 
65% радног времена

Дипломирани економиста, предмет: финансијско-
рачуноводствена обука

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, са 50% радног времена

Дипломирани економиста, предмет: пословна 
економија

на одређено време преко 60 дана, са 50% радног времена

Наставник пословне информатике
на одређено време до повратка радника коме мирује радни 

однос, са 50% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене радника који обавља дужност 

директора школе, до истека мандата, са 83,35% радног 
времена

Наставник немачког језика
са 27,75% радног времена

Наставник психологије
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 

дана, са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Канди-
дати су дужни да испуњавају следеће услове: кандидати за настав-
нике стручних предмета (дипломирани економисти) - дужни су да у 
пријави на оглас нагласе за које радно место конкуришу; да посе-
дују одговарајуће образовање 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 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; да испуњавају услове у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама; да 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 вас-
питања; да су држављани РС; да знају језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад и друге услове прописане законом; да испуња-
вају услове из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања у погледу образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
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праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из горенаведених дисциплина. Уз пријаву кандидати су 
дужни да поднесу: краћу биографију са прегледом кретања у служ-
би; извод из матичне књиге рођених (трајни, оригинал или оверена 
фотокопија); оверен препис фотокопије дипломе о стручној спреми; 
уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија) и доказ из чл. 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат који је положио испит 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из ових дисциплина 
(доказ: оверена фотокопија индекса или потврда, односно оверена 
фотокопија лиценце). Лекарско уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата који испуњавају услове, а који уђу у ужи избор, 
врши Национална служба за запошљавање у Лесковцу, применом 
стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

ИЗМЕНА ОГЛАСА 
ОШ „СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“

16204 Мирошевце

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
мења се за радно место: наставник разредне наставе, и тре-
ба да стоји: наставник разредне наставе, на одређено вре-
ме до повратка запосленог са функције, за рад у издвојеном 
одељењу у Калуђерцу.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА 
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, мења се у делу УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме у наведеном занимању. Кандидати су дужни да доста-
ве следећу документацију: услови утврђени чл. 8 и чл. 120 
ЗОСОВ („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Посебни 
услови: Правилник о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12). Уз пријаву кандидат под-
носи следећу документацију: оверену фотокопију/оригинал 
дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал 
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци; 
оверену фотокопију/оригинал уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци - подноси се пре закључења угово-
ра о раду; уверење да лице није осуђивано - прибавља шко-
ла, и треба да стоји: Општи услови: утврђени чл. 8 и чл. 120 
ЗОСОВ („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Посебни 
услови: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12). Пријава са доказима о 
испуњавању услова подноси се на адресу: ОШ „Радоје Дома-
новић“, 16201 Манојловце, са назнаком: „За конкурс“, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидат под-
носи следећу документацију: оверену фотокопију/оригинал 
дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал 
извода из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци). Оверена фотокопија је фотокопија ори-
гиналног документа која се оверава печатом код надлежног 
органа. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци), подно-
си се пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није 
осуђивано прибавља школа. Благовременом пријавом сма-
траће се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. 
Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садр-
жи документа којима кандидат доказује да испуњава услове 
означене у конкурсу. Кандидати ће бити писмено обавеште-
ни о одлуци директора школе у законом предвиђеном року.

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“
16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1

тел. 016/875-147

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Ладовици

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Јастрепцу

Наставник физике

Наставник техничког и информатичког образовања
са 30% радног времена

Наставник српског језика
са 67% радног времена

Наставник математике
са 67% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат треба да има и одговарајуће 
високо образовање према чл. 2 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4, чл. 3 став 1 
тач. 1, 8, 9, 13 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има држављанство РС; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси 
се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз 
пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ „8. ОКТОБАР“
16210 Власотинце, Марка Орешковића бб

Наставник физике
на одређено време, са 30% радног времена, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чл. 8 и чл. 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чл. 3 тачка 8 Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Уз пријаву поднети: диплому (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија), лекарско уверење (доказ о испуњености овог 
услова подноси се пре закључења уговора о раду); уверење о нео-
суђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и остала кривична дела 
набројана у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (прибавља школа). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни 
центар
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ниш

ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ“
18000 Ниш, Јеронимова 18

тел. 018/257-433

Наставник математике
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 
2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) на 
студијама 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 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; испуњеност услова из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013): професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани математичар за математи-
ку економије; дипломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани информатичар; 
мастер математичар; мастер професор математике; дипломирани 
професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: 
Основи геометрије); дипломирани математичар - професор математи-
ке; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије); 
професор математике - теоријско усмерење; професор математике - 
теоријски смер. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије).

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 
2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) на 
студијама 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 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; испуњеност услова из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013): професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску и општу књижевност; професор југосло-
венске књижевности са страним језиком; професор српског језика 
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; професор српскохрватског језика са 
јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и 
српског језика; мастер филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књижевност). Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика.

Наставник психологије
са 10% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 
2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) на 
студијама 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 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; испуњеност услова из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013): професор психологије; 
дипломирани психолог; дипломирани школски психолог - педагог; 
дипломирани психолог - мастер; мастер психолог.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа 
по службеној дужности); држављанство Републике Србије; да канди-
дат зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, односно 
српски језик; 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидати 
који су у току студија положили испите из педагогије и психологије 
или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да имају образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Уз пријаву доставити: диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању; потврду или уверење високош-
колске установе о образовању из члана 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - венчаних; доказ 
да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, 
односно српски језик (у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Документација се доставља у оригиналу или 
у овереним копијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник основа фризуре и власуљарства

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном спе-
цијализацијом - креатор сценске маске, естетичар специјалиста за 
декоративну козметику - шминкер, односно средњим образовањем - 
женски фризер, мушки фризер, сценски маскер и власуљар.

Наставник историје позоришта
са 15% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани режисер; дипломирани драматург; дипломи-
рани глумац.

Наставник теорије масаже
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и 
рехабилитацију.

Наставник вежби масаже
са 30% радног времена

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар.

Наставник вежби из естетске хирургије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: вежбе и практична настава у блоку: виша медицинска сес-
тра - техничар; санитарно - еколошки инжењер - специјалиста са 
претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру; 
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струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша 
медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипло-
мирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; 
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког 
смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар. Наведена лица треба да имају претходно стечено средње 
образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а дипло-
мирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог, 
дипломирани специјални педагог и професор педагогије треба да 
имају и претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА“
18000 Ниш, Шабачка 20

тел. 018/4535-300

Наставник италијанског језика
са 88% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (доказ доставити уз пријаву на оглас, у овереној фотокопији); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ доставити пре закључења уговора о раду); држављанство 
Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на оглас, у овереној 
фотокопији); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме (доказ доставити уз 
пријаву на оглас, у овереној фотокопији); познавање ромског језика 
(доказ доставити уз пријаву на оглас, у овереној фотокопији); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ доставити пре закључења уговора о раду); држављанство 
Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на оглас, у овереној 
фотокопији); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49/а

Наставник српског језика
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске 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 4 године, по пропису 
који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године: про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; про-
фесор југословенске књижевности са страним језиком; професор срп-
ског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; 
професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком; дипломирани филолог срп-

ске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за српскох-
рватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрват-
ског језика са источним и западним словенским језицима; професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у 
школама у којима се образовно - васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику; професор српског јези-
ка и књижевности у одељењима за националне мањине; професор 
српског језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста; 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компара-
тистиком); мастер професор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Фило-
логија, модули: (Српски језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност); лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако 
су на том факултету савладала програм из српског језика у трајању 
од осам семестара (диплома о стеченом образовању, а за лица која 
су образовање стекла у некој од република бивше СФРЈ до 27. априла 
1992. године или у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у систему 
војног школства или у иностранству - документ о одговарајућем обра-
зовању издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - у оригиналу или у овереном препису, односно фотокопији); 
поседовање образовања 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, односно да 
је лице у току студија положило испите из педагогије и психологије 
или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу (додатак 
дипломи или уверење издато од стране одговарајуће високошколске 
установе о положеним испитима из педагогије и психологије или уве-
рење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - у 
оригиналу или у овереном препису, односно фотокопији); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије (уверење о 
држављанству у оригиналу или у овереном препису, односно фото-
копији); да лице зна језик на ком се остварује образовно - васпит-
ни рад, односно српски језик (диплома стечена и издата на српском 
језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице 
положило испит из српског језика са методиком - у оригиналу или 
у овереном препису, односно фотокопији); извод из матичне књиге 
рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14

тел. 018/4548-710

Наставник биологије
са 30% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема: професор биологије; дипломира-
ни биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор 
биологије и хемије; дипломирани биолог, смер заштита животне сре-
дине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор биоло-
гије и хемије; професор биологије - географије; професор биологије 
- хемије; професор биологије - физике; професор биологије - инфор-
матике; професор биологије - математике; дипломирани професор 
биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани про-
фесор биологије - хемије - мастер; дипломирани професор биологије 
- географије - мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; 
дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мас-
тер професор биологије; мастер професор биологије и географије; 
мастер професор биологије и хемије. Уз пријаву доставити: доказ о 
стеченом високом образовању, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак и уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Сва докумен-
та се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом, изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 Наука и образовање
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НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 16

тел. 018/246-620

II хорна

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет музичке уметности, 
дувачки одсек, смер хорна; IV степен стручне спреме, музичка школа, 
дувачки одсек, смер хорна; провера радних способности. Уз пријаву 
доставити диплому.

нови пазар

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОСНОВНА ШКОЛА „РАСТКО НЕМАЊИЋ САВА“

Дојевиће, 36300 Нови Пазар
тел. 020/317-213

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Осаоница

36314 Штитаре, Нови Пазар
тел. 020/351-393

Наставник српског језика
за 95% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеним одељењима Крће и Буче

2 извршиоца

Наставник енглеског језика
за 30% радног времена, за рад у издвојеним одељењима Крће 

и Буче

УСЛОВИ: услови утврђени чл. 8 и 120 ЗОСОВ („Сл. гласник РС“, бр. 
55/2013). Посебни услови предвиђени су Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС“, бр. 11/12). Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење да нису прекршајно кажњавани, као и да се 
против њих не води прекршајни поступак; лекарско уверење о здрав-
ственој способности за рад (не старије од 6 месеци). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „БРАТСТВО“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 020/317-213

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник музичке културе

Наставник српског језика
са 20% норме

Наставник немачког језика
са 90% норме

Наставник математике

Наставник географије
са 65% норме, на одређено време до краја школске године

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидати имају образовање у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да имају услове за 
пријем у радни однос у складу са чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс потребно је 
поднети следећа документа: доказ о стеченој спреми (оверена копија 
дипломе); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ДОПУНА КОНКУРСА 
УГОСТИТЕЉСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-495

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, допуњује се у делу УСЛОВИ: У радни однос може бити 
примљено лице под условима прописаним законом: да 
испуњава услове прописане чланом 8 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс доставити следећу документацију: доказ о стеченој 
спреми (диплому), извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, радну књижицу, доказ о познавању језика 
на ком се обавља образовно-васпитни рад, доказ о потреб-
ном образовању из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина или уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу или уверење о поседовању нај-
мање 30 бодова реализованих у оквиру академског студијс-
ког програма на високошколској установи и 6 бодова праксе 
у установи. Нови рок за подношење пријава тече од објављи-
вања допуне у публикацији „Послови“ и износи 8 дана. Кан-
дидати који су већ поднели пријаве дужни су да допуну доку-
ментације изврше у наведеном року. Конкурс остаје исти у 
погледу тражених радних места.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

У публикацији „Послови“ од 06.11.2013. године технич-
ком грешком објављен је оглас горенаведене школе, који 
поништавамо у целости. Овим путем се извињавамо оглаши-
вачу и кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“

36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник босанског и српског језика
за 9 часова (50% норме) - босански језик и 9 часова (50% 

норме) - српски језик

Наставник немачког језика
за 18 часова (100% норме)

Наставник музичке културе
за 8 часова (40% норме)

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

издвојеном одељењу Долово

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

Наставник музичке културе
за 25% норме, за рад у издвојеном одељењу Долово

Наставник биологије
за 8 часова (40% норме), за рад у издвојеном одељењу Долово

 Наука и образовање
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Наставник географије
за 7 часова (35% норме), за рад у издвојеном одељењу Долово

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, канди-
дат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 120 и 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Пријаве са потребном 
документацијом (диплома о стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству, а ако се образовно-васпитни 
рад остварује на језику националне мањине, осим услова из става 1 
члана 120 - лице мора да има и доказ о знању језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад), доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору, у року 
од 8 дана од дана доношења одлуке о пријему.

нови са д

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 

„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ“
21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

тел. 021/6040-428

Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, исправља се у називу радног места, тако да уместо: 
наставник хемије, на одређено време, са 10% радног време-
на, треба да стоји: наставник физике, на одређено време, са 
10% радног времена, до повратка одсутног запосленог.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну 
област Инжењерство биосистема

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, област 
машинско инжењерство, искуство у извођењу наставе на предметима 
из области инжењерства биосистема. Вишегодишње искуство у изра-
ди пројеката из области инжењерства биосистема, објављени радови 
у међународним часописима на SCI листи из области инжењерства 
биосистема, као и учешће на пројектима Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије и услови прописани чла-
ном 64 Закона о високом образовању. Приложити: молбу за избор у 
звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже научне 
области), доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, 
оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству, свим диплома-
ма стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о ностри-
фикацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. 
Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. 
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
21241 Каћ, Краља Петра I 9

тел. 021/6213-015

Професор енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: доставити документа према члану 130 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и Правилнику о систематизацији послова ОШ „Ђура Јакшић“ 
Каћ, према члану 3 став 3а Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи. Као дока-
зе о испуњавању услова, кандидати су дужни да уз пријаву доставе 
(оригинал или оверен препис/фотокопију): уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; диплому о завршеној одговарајућој 
врсти стручне спреме. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији“Послови“. Непотпуна и неблаговремена 
документа неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Сарадник у настави за област музичке уметности, ужа 
научна област - Клавир

на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области музичке уметности, ужа област - Клавир и упи-
сане мастер академске студије из области музичке уметности, ужа 
област - Клавир; студије првог степена завршене са укупном про-
сечном оценом најмање осам. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије уметности. Закон о 
високом образовању и Статут Академије уметности налазе се на сајту 
Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставни-
ци - Конкурси“). Потребна документа: пријава на конкурс, оверена 
фотокопија дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању 
прибављено од суда (не старије од 6 месеци), лична карта (фотоко-
пија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац био-
графских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије 
уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкур-
си“) приложен у штампаној и електронској форми (CD), уверење о 
уписаним мастер академским студијама и уверење о просечној оцени 
на основним студијама. Рок за пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се 
на горенаведену адресу.

ПУ „КОЛИБРИ“
21420 Бач, Школска 3

тел. 021/772-080, 771-770

Педагошки асистент

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - високе струковне школе за обра-
зовање васпитача, завршена обука за педагошког асистента, обавез-
но знање ромско - румунског језика. Приложити следећа документа: 
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 образо-
вања и васпитања. Кандидат мора да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, да има завршену уводну обуку за 
педагошке асистенте. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити лич-
но или поштом, на горенаведену адресу.

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, исправља се у делу УСЛОВИ, за радно место: виши 
наставник страних језика за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Енглески језик - 2 извршиоца, и треба да стоји: 
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски 
факултет, енглески језик и књижевност, завршене мастер 
студије из области енглеског језика. Предност имају кан-
дидати који имају објављене уџбенике и радове из области 
енглеског језика као страног језика у техничкој струци, нај-
мање 5 година искуства на високошколској установи технич-
ког усмерења и услове прописане чланом 68 Закона о висо-
ком образовању. 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 фотокопије диплома, доказ о држављанству, списак 
објављених научних радова, књиге и саме радове). Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Комисија ће разматрати само 
благовремене и потпуне пријаве.

 Наука и образовање
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ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „ТИМС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а

тел. 021/530-633

Наставник (сва звања) у пољу друштвено-
хуманистичких наука, научна област Физичко 

васпитање и спорт, ужа научна област 
Комплементарне кинезиолошке науке

УСЛОВИ: докторат медицинских наука, пожељно усмерење ка био-
медицинским наукама. Посебан услов за горенаведено радно место 
је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду 
из одговарајуће научне области. Поред наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образо-
вању, Законом о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености 
услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног 
државног органа да није осуђиван за кривична дела, као ни да се пред 
надлежним органима не води кривични поступак против кандидата, 
списак објављених научних радова и да достави саме радове. Пријаву 
о наведеним доказима о испуњавању услова конкурса сви кандидати 
могу послати на адресу: Факултет за спорт и туризам „ТИМС“, Рад-
ничка 30а, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Информације у вези 
са конкурсом могу се добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 
021/530-231, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 16,00 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
21411 Бегеч, Краља Петра I 36

тел. 021/898-009
e-mail: begso@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са 
Законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељским факултетом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер).

Наставник биологије
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са 
Законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (професор биологије, дипломи-
рани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, профе-
сор биологије и хемије, дипломирани биолог, смер заштита живот-
не средине, дипломирани биолог-еколог, дипломирани професор 
биологије и хемије, професор биологије-географије, професор био-
логије-хемије, професор биологије-физике, професор биологије-ин-
форматике, професор биологије-математике, дипломирани професор 
биолог-мастер, дипломирани биолог-мастер, дипломирани професор 
биологије-хемије-мастер, дипломирани професор биологије-геогра-
фије-мастер, дипломирани молекуларни биолог-мастер, дипломира-
ни биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор 
биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор 
биологије и хемије).

ОСТАЛО: Посебни услови који се односе на сва три кандидата: да 
испуњавају услове из члана 120 став 1, а у вези са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања; да знају језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да доставе: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању; оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); кратку биографију или CV. 
Рока за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично секретаријату школе, од 10,00 до 12,00 
часова или поштом, на горенаведену адресу.

СТШ „МИЛЕВА МАРИЋ“
21240 Тител, Главна 7

тел. 021/860-189, 860-450
е-mail: sskola-titel@еunet.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
сарадника у настави у стручним школама, као и услове из члана 8 
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат мора 
да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и зравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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. Уз пријаву на 
конкурс приложити: препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије - оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверену фотокопију. Лекарско уверење да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидат није осуђиван за наведена кривична дела 
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

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

Професор струковних студија за ужу област Финансије 
(осигуравачко пословање)

до 1/3 радног времена, на одређено време

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. Предност 
имају кандидати са педагошким искуством.

Професор струковних студија за ужу област Пословно 
право

на одређено време, до 1/3 радног времена

УСЛОВИ: доктор правних наука; објављени научни и стручни радови, 
најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за 
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кан-
дидати са педагошким искуством.

ОСТАЛО: Посебне напомене које се односе на оба кандидата: лице 
које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, не може стећи звање наставника. Уз пријаву на кон-
курс кандидати подносе: фотокопије диплома о завршеним основним 
и последипломским студијама; биографију; списак научних и струч-
них радова, као и саме радове; доказ о држављанству. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 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 кандидати бити обавештени путем огласне табле 
и сајта школе.

http://www.nsz.gov.rs/
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА 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 „Посло-
ви“, поништава се за радно место: професор струковних сту-
дија за ужу научну област Пословна економија и менаџмент, 
наставни предмет: Основи туризма, до 1/3 радног времена, 
на одређено време од 1 године - 2 извршиоца.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну 
област Механика флуида

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинске струке и услови про-
писани чланом 72 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Примењене рачунарске науке и 

информатика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачу-
нарство, рачунарство и аутоматика, уписане мастер академске сту-
дије из области инжењерске анимације, искуство у извођењу вежби 
из предмета који припадају областима 3D моделовања и рачунарске 
обраде слике и услови прописани чланом 71 Закона о високом обра-
зовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Енергетска електроника, 

машине и погони

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке струке, сту-
дијски програм електроенергетика - енергетска електроника и елек-
тричне машине, уписане мастер академске студије студијског про-
грама електроенергетика - енергетска електроника и електричне 
машине и услови прописани чланом 71 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 испуње-
ности услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије дипло-
ма, 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 доктор-
ској дисертацији или уверење о упису на докторске студије, односно 
уверење о упису на мастер студије. Пријаве слати на горенаведену 
адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само 
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања.

панчево

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“

26207 Идвор

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
мења се тако што се брише део у ком се тражи од кандида-
та да достави доказ о познавању мађарског језика - најмање 
средње образовање или положен испит из мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Контакт 
телефон: 013/676-229. Извињавамо се због настале технич-
ке грешке.

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5

тел/факс: 013/301-120, 344-483

Професор биологије
са 20% радног времена, на одређено време до повратка на рад 

запосленог кога замењује

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији. Кандидати треба обавезно 
да доставе: пријаву на конкурс, диплому о стеченом високом обра-
зовању (оверену фотокопију); доказ да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи: додатак дипломи из ког 
се види да је кандидат положио испите из педагогије и психологије 
(оверену фотокопију) или потврду факултета да је кандидат положио 
испите из педагогије и психологије (оригинал или оверену фотоко-
пију) или фотокопију индекса из ког се види да је кандидат положио 
испите из педагогије и психологије (оверену фотокопију) или доказ 
да је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу (ове-
рену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); фотокопију важеће личне карте, а ако на истој нема 
адресе, електронски штампане податке са исте, краћу биографију са 
подацима о пословима које је кандидат обављао (CV). Право учешћа 
на конкурсу има кандидат који није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, о чему Гимназија прибавља доказ за 
кандидате који су ушли у ужи избор. За кандидате који испуњавају 
услове конкурса и који су ушли у ужи избор, надлежна служба за 
запошљавање на захтев Гимназије извршиће претходну психолошку 
процену способности за рад са ученицима, применом стандаризова-
них поступака. Пре закључења уговора о раду, изабрани кандидат 
ће приложити доказ о здравственој способности. Рок за подношење 
пријаве и тражене документације је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потпуном документацијом доставити на горе-
наведену адресу. Информације се могу добити на бројеве телефона: 
013/301-120 или 344-483.

ОШ „3. ОКТОБАР“
26361 Локве, Лењинова 95

тел. 013/646-155
е-mail: оs_lokve@yаhoo.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање за наставника основне шко-
ле, педагога и психолога из члана 59 став 5 и члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) стечено на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да поседује доз-
волу за рад наставника, педагога или психолога, најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ 
(лекарско уверење) се доставља пре закључења уговора о раду, не 
старији од 6 месеци, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа) и да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе доказе о испуњености услова у оригиналу или пре-
пису (оверене фотокопије): оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о 
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положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозвола 
за рад), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); потврду/доказ о радном искуству; извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци); радну биографију и оквирни план 
рада за време мандата. Изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност. Настава у школи се изводи на румунском јези-
ку, с тим да је обавезно знање румунског језика. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на кон-
курс подносе се у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за 
директора“, непосредно у школи или на адресу школе. Ближа оба-
вештења о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 013/646-155.

БАЛЕТСКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Наставник класичног балета
на одређено време ради замене преко 60 дана, а најдуже до 
краја мандата вршиоца дужности директора, односно док се 

не оконча конкурс и по њему изабере директор школе, за рад у 
Панчеву

УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом: професор, дипломира-
ни педагог, дипломирани глумац, дипломирани историчар уметности, 
дипломирани менаџер у уметности, балетски педагог, играч класичног 
балета са специјалистичким образовањем из области методике играч-
ких предмета, играч класичног балета - први солиста ансамбла бале-
та, мастер педагог, мастер драмски и аудиовизуелни уметник, мастер 
менаџер, мастер културолог, мастер професор физичког васпитања 
и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, 
специјалиста организатор спортске рекреације; специјалиста тренер. 
Лице из алинеја прве до шесте треба да је стекло и образовање за 
играча класичног балета, лице из алинеје девете до шеснаесте тре-
ба да има средње балетско образовање, образовни профил - играч 
класичног балета и 10 година играчке праксе. За кандидате играчких 
предмета (класичан балет) тражи се положен стручни испит из мето-
дике класичног балета и положен испит из психологије и педагогије. 
Став 5 члан 121 Закона о основама система образовања и васпитања 
каже да послове наставника играчких предмета у балетској школи 
може да обавља лице које има најмање средње балетско образовање 
и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада. Кандидати 
који немају положен стручни испит или лиценцу за рад, у обавези су 
да положе лиценцу у року од 1 године, односно најдуже 2 године. За 
кандидате класичног балета и корепетиције биће организована ауди-
ција (провера радне способности - свирање на лицу места). 

Помоћни наставник дуетне игре
са 20% радног времена, на одређено време преко 60 дана, 

најдуже до краја школске 2013/2014. године, за рад у Панчеву

УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом: професор, дипломира-
ни педагог, дипломирани глумац, дипломирани историчар уметности, 
дипломирани менаџер у уметности; балетски педагог, играч класич-
ног балета са специјалистичким образовањем из области методике 
играчких предмета; играч класичног балета - први солиста ансамбла 
балета; играч класичног балета у области карактерне игре, односно 
сценско-народне игре; мастер педагог; мастер драмски и аудиовизу-
елни уметник; мастер менаџер; мастер културолог; мастер професор 
физичког васпитрања и спорта; мастер професор физичког васпи-
тања и кинезитерапије; специјалиста организатор спортске рекреа-
ције; специјалиста тренер, играч класичног балета у области карак-
терне игре, односно сценско-народне игре. Лице из алинеје прве до 
девете треба да је стекло и образовање за играча класичног балета 
у области карактерне игре, односно сценско-народне игре, лице из 
алинеја десета до шеснаесте треба да има средње балетско образо-
вање, образовни профил - играч класичног балета и 10 година играч-
ке праксе. За кандидате играчких предмета (класичан балет), тражи 
се положен стручни испит из методике класичног балета и положен 
испит из психологије и педагогије. Став 5 члан 121 Закона о основ-
ма система образовања и васпитања каже да послове наставника 
играчких предмета у балетској школи може да обавља лице које има 
најмање средње балетско образовање и 10 година играчке праксе, 
односно педагошког рада. Кандидати који немају положен стручни 

испит или лиценцу за рад, у обавези су да положе лиценцу у року од 
1 године, односно најдуже 2 године. За кандидате класичног балета 
и корепетиције биће организована аудиција (провера радне способ-
ности - свирање на лицу места). 

Наставник - корепетитор класичног балета (пратња)
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 

дана, тј. до 30. јуна 2014. године, за рад у Панчеву

УСЛОВИ: за корепетитора класичног балета - клавир: дипломирани 
музичар пијаниста; дипломирани музичар чембалиста; дипломира-
ни музичар оргуљаш; дипломирани музичар педагог, дипломирани 
музички педагог; мастер музички уметник, професионални статус: 
клавириста, оргуљаш или чембалиста; мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус музички педагог; мастер композитор. 
За кандидате играчких предмета (класичан балет), тражи се поло-
жен стручни испит из методике класичног балета и положен испит 
из психологије и педагогије. Став 5 члан 121 Закона о основма сис-
тема образовања и васпитања каже да послове наставника играчких 
предмета у балетској школи може да обавља лице које има најмање 
средње балетско образовање и 10 година играчке праксе, односно 
педагошког рада. Кандидати који немају положен стручни испит или 
лиценцу за рад, у обавези су да положе лиценцу у року од 1 године, 
односно најдуже 2 године. За кандидате класичног балета и корепе-
тиције биће организована аудиција (провера радне способности - сви-
рање на лицу места). 

Наставник историје са историјом културе и 
цивилизације

са 15% радног времена, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, за рад у Панчеву

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар; професор 
историје-географије. За кандидате играчких предмета (класичан 
балет), тражи се положен стручни испит из методике класичног бале-
та и положен испит из психологије и педагогије. Став 5 члан 121 
Закона о основама система образовања и васпитања каже да послове 
наставника играчких предмета у балетској школи може да обавља 
лице које има најмање средње балетско образовање и 10 година 
играчке праксе, односно педагошког рада. Кандидати који немају 
положен стручни испит или лиценцу за рад, у обавези су да положе 
лиценцу у року од 1 године, односно најдуже 2 године. За кандидате 
класичног балета и корепетиције биће организована аудиција (прове-
ра радне способности - свирање на лицу места). 

Наставник глуме и вокала
са 10% радног времена, за рад у Панчеву

УСЛОВИ: За наставника глуме дипломирани глумац; дипломирани 
позоришни редитељ; мастер драмски и аудиовизуелни уметник. За 
кандидате играчких предмета (класичан балет) тражи се положен 
стручни испит из методике класичног балета и положен испит из 
психологије и педагогије. Став 5 члан 121 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања каже да послове наставника играчких 
предмета у балетској школи може да обавља лице које има најмање 
средње балетско образовање и 10 година играчке праксе, односно 
педагошког рада. Кандидати који немају положен стручни испит или 
лиценцу за рад, у обавези су да положе лиценцу у року од 1 године, 
односно најдуже 2 године. За кандидате класичног балета и корепе-
тиције биће организована аудиција (провера радне способности - сви-
рање на лицу места). 

Наставник психологије
са 10% радног времена, за рад у Панчеву

УСЛОВИ: дипломирани психолог, дипломирани школски психолог - 
педагог, дипломирани психолог - смер школски клинички, професор 
психологије. За кандидате играчких предмета (класичан балет), тра-
жи се положен стручни испит из методике класичног балета и поло-
жен испит из психологије и педагогије. Став 5 члан 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања каже да послове наставника 
играчких предмета у балетској школи може да обавља лице које има 
најмање средње балетско образовање и 10 година играчке праксе, 
односно педагошког рада. Кандидати који немају положен стручни 
испит или лиценцу за рад, у обавези су да положе лиценцу у року од 
1 године, односно најдуже 2 године. За кандидате класичног балета 
и корепетиције биће организована аудиција (провера радне способ-
ности - свирање на лицу места). 
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Наставник корепетиције народне игре (пратња) - 
хармоника

са 40% радног времена, за рад у Алибунару

УСЛОВИ: За корепетитора народне игре - хармоника: дипломира-
ни музичар хармоникаш; за кандидате играчких предмета (класи-
чан балет), тражи се положен стручни испит из методике класичног 
балета и положен испит из психологије и педагогије. Став 5 члан 121 
Закона о основама система образовања и васпитања каже да послове 
наставника играчких предмета у балетској школи може да обавља 
лице које има најмање средње балетско образовање и 10 година 
играчке праксе, односно педагошког рада. Кандидати који немају 
положен стручни испит или лиценцу за рад, у обавези су да положе 
лиценцу у року од 1 године, односно најдуже 2 године. За кандидате 
класичног балета и корепетиције биће организована аудиција (прове-
ра радне способности - свирање на лицу места). 

Наставник корепетиције класичног балета (пратња) - 
клавир

са 40% радног времена, за рад у Зрењанину

УСЛОВИ: За корепетитора класичног балета - клавир: дипломирани 
музичар пијаниста; дипломирани музичар чембалиста; дипломира-
ни музичар оргуљаш; дипломирани музичар педагог, дипломирани 
музички педагог; мастер музички уметник, професионални статус: 
клавириста, оргуљаш или чембалиста;мастер теоретичар уметности, 
професионални статус музички педагог; мастер композитор. За канди-
дате играчких предмета (класичан балет), тражи се положен стручни 
испит из методике класичног балета и положен испит из психологије 
и педагогије. Став 5 члан 121 Закона о основама система образовања 
и васпитања каже да послове наставника играчких предмета у балет-
ској школи може да обавља лице које има најмање средње балетско 
образовање и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада. 
Кандидати који немају положен стручни испит или лиценцу за рад, у 
обавези су да положе лиценцу у року од 1 године, односно најдуже 
2 године. За кандидате класичног балета и корепетиције биће орга-
низована аудиција (провера радне способности - свирање на лицу 
места). 

ОСТАЛО: Услови регулисани чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/2011 
и 55/2013) налажу да у радни однос у школи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће 
образовање, психофизичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о 
држављанству; оверену копију доказа о завршеној школи; оверену 
копију извода из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености усло-
ва из става 1 тачка 2 члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1 тачка 3 истог члана прибавља школа. Пријаве доставити на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ГАЛЕРИЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ
26210 Ковачица, Масарикова 65

Директор

УСЛОВИ: Кандидат за директора поред општих законских услова 
треба да испуњава и следеће услове: високо стручно образовање, 
најмање пет година радног искуства у области културе, уметности 
и туризма. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави сле-
дећу документацију: диплому или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном образовању, потврду о радном искуству, извод из књиге 
држављана, уверење о некажњавању, молбу и предлог рада и раз-
воја установе Галерија наивне уметности Ковачица. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О резултатима 
конкурса кандидати ће бити писмено обавештени. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ОШ „СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ“
26216 Уздин, Маршала Тита 143

Наставник математике
са 66,67% радног времена (12 часова недељно)

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

Наставник физике
са 60% радног времена (12 часова недељно)

Наставник енглеског језика у првом циклусу
са 90% радног времена (12 часова недељно)

Наставник енглеског језика у другом циклусу
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 88,89% радног 
времена  

(16 часова недељно)

Наставник техничког образовања
са 30% радног времена (6 часова недељно)

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник српског као нематерњег језика у првом и 
другом циклусу

на одређено време до повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: потребно је знање румунског језика; да кандидат испуњава 
услове из чл. 120 и 121 ст. 7, 9 и 10 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
у ченицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије 
и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат треба да испуњава услове из члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основаним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. У погледу степена и врсте образовања, кан-
дидат треба да испуњава услове из чл. 2 и 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кан-
дидати за радно место педагошког асистента, поред услова из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања треба да 
имају завршено средње образовање, доказ о завршеној уводној обуци 
за педагошког асистента и знање ромског језика. Уз пријаву на кон-
курс доставити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; потврду или уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју бодова или положе-
ном испитима из педагогије и психологије или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови обра-
зац), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци) и доказ о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на румунском језику или о положеном испиту из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе је обавезан. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима - кандидати ће доставити пре закључивања 
уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. У поступку 
одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну проверу психофизичких способности. 
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих 
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поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на броје-
ве телефона: 013/673-448 и 013/673-003.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7

тел/факс: 013/741-300

Наставник енглеског језика
за 80% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

Наставник српског језика
за 94% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

Наставник немачког језика у другом циклусу основног 
образовања и васпитања (обавезни изборни предмет)

за 89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос, утврђених 
у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава и посебне услове 
утврђене у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 1. 
да кандидати имају одговарајуће образовање - високо образовање 
у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), односно са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник РС“, бр.11/12 и 15/13) и да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студирања или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да 
су држављани РС; 5. да знају језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Услови под тач. 1-5 доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а 
под тачком 2 - пре закључења уговора о раду, док доказ под тачком 
3 - прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на претходну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима код Националне службе за запошљавање. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз 
пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе, доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом 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 (оверена фотокопија 
доказа који изда високошколска установа), оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (које није старије од 6 месеци), доказ да је 
стекао средње, више или високо образовање на српском језику или је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (диплома издата на српском језику која је приложена 
као доказ по тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика) и 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених са холограмом. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Рад се 
одвија у две смене, а посао наставника енглеског језика се обавља и у 
матичној школи и у издвојеном одељењу у Малом Баваништу. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26228 Скореновац, Братства и јединства 49
тел. 013/764-510, 764-015

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: школски педагог - психолог, поништава се у 
целости.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26228 Скореновац, Братства и јединства 49

тел. 013/764-510, 764-015

Школски педагог - психолог
на мађарском наставном језику, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове прописане 
Законом о раду, као и услове из члана 120 став 1 и члана 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13): одговарајуће образовање; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова праксе и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, као и услов из чла-
на 120 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
- знање мађарског језика. Под доказом знања сматра се диплома 
средње, више школе или факултет завршен на мађарском језику или 
положен испит из мађарског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Сва документа подносе се у овереном препи-
су или у овереним фотокопијама. Кандидати су дужни да приликом 
пријављивања доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
извод из матичне књиге рођених, диплому о одговарајућем образо-
вању, извод из матичне књиге држављана, доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
доказ о знању мађарског језика. Неуредне, непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „САВА ВЕЉКОВИЋ“
26354 Добрица, Светог Саве 408

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године; држављанство Републике Србије; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; знање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биогра-
фију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
оверен препис/фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, уверење да се не води истрага, уверење о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања - прибавља школа, доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности дос-
тавља кандидат, пре закључења уговора о раду. Потписану пријаву 
на конкурс са биографијом и пратећом документацијом (у оригиналу 
или у овереној фотокопији, не старије од 6 месеци), са назнаком: 
„За конкурс“, кандидати треба да доставе у року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу школе. Ближе информације могу се добити 
на број телефона: 013/658-009. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“

26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге
са пуним фондом часова, на одређено време - замена одсутног 

радника

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа - психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, кандидати морају да 
испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: виша 
медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипло-
мирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; 
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког 
смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из 
алинеје 5-9 треба да има и стечено образовање на вишој медицинској 
школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са комплетном документацијом слати на адресу школе.

Наставник биологије
са 10% радног времена (2 часа недељно), на одређено време - 

замена одсутног радника

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа - психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, кандидати морају да 
испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: профе-
сор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипло-
мирани биолог; професор биологије и хемије; мастер биолог; мастер 
еколог; мастер професор биологије; мастер професор екологије. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
комплетном документацијом слати на адресу школе.

Наставник физичког васпитања
са пуним фондом часова, на одређено време - замена одсутног 

радника

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа - психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, кандидати морају да 
испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: профе-
сор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; 
мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве са комплетном документацијом 
слати на адресу школе.

Наставник интерне медицине са негом
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа - психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, кандидати морају да 
испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: специја-
листа доктор медицине; специјалиста интерне медицине. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са комплет-
ном документацијом слати на адресу школе.

Наставник гинекологије и акушерства са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа - психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-

на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, кандидати морају да 
испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: специја-
листа доктор медицине; специјалиста гинекологије и акушерства. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
комплетном документацијом слати на адресу школе.

Наставник педијатрије са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа - психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, кандидати морају да 
испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: лекар, 
специјалиста из педијатрије; специјалиста доктор медицине, спе-
цијалиста педијатар. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са комплетном документацијом слати на адре-
су школе.

Наставник инфектологије са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа - психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, кандидати морају да 
испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: специја-
листа доктор медицине; специјалиста инфектолог. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са комплетном доку-
ментацијом слати на адресу школе.

Наставник здравствене неге
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа - психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, кандидати морају да 
испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: виша 
медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипло-
мирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; 
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког 
смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из 
алинеје 5-9 треба да има и стечено образовање на вишој медицинској 
школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са комплетном документацијом слати на адресу школе.

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа - психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, кандидати морају да 
испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: посло-
ве наставника грађанског васпитања може да изводи лице које осим 
општих услова за заснивање радног односа за наставника има и 
звање наставника у школи са едукацијом акредитованих семинара за 
грађанско васпитање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са комплетном документацијом слати на адре-
су школе.

 Наука и образовање
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пирот

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
„Др ОБРЕН ПЕЈИЋ“

18300 Пирот, Николе Пашића 173
тел. 010/311-258

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 
тач. 1 и 2 и став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013): филозофски 
факултет; филолошки факултет; природно - математички факултет; 
пољопривредни факултет; педагошко - технички факултет; факултет 
за физичко васпитање; факултет музичке уметности; факултет ликов-
них уметности; факултет примењених уметности; факултет политич-
ких наука, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није правноснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да је држављанин Репу-
блике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, стеченом 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 или доказ да је у току студија кандидат положио испите 
из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(са неограниченим роком важења), оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од шест месеци); канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику, достављају и 
доказ да познају језик на ком се остварује образовно - васпитни рад 
(оригинал и оверена фотокопија). Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу пси-
хофизичких способности. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, не старије од шест месеци. Прија-
ве се подносе лично или на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ГАЛЕРИЈА „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“

18300 Пирот, Српских владара 77

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: директор.

ОШ „ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ“
18332 Стрелац

тел. 010/375-186

Професор дефектолог - олигофренопедагог
за рад са децом ометеном у развоју

УСЛОВИ: да лице има одговарајуће високо образовање на основу чл. 
8 ст. 2 тач. 1 и 2 и става 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/2013) и чл. 6 тачка 4 
подтачка 5 Правилника о врсти стручне спреме наставника у стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ометеном у 
развоју, дипломирани дефектолог олигофренолог, мастер дефекто-
лог који је на основним академским студијама завршио студијски про-
грам специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју, дипломирани дефектолог мастер који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, 
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног едукатора, дипломирани дефе-
ктолог мастер који је на основним академским студијама завршио 

студијски програм за специјалног едукатора, мастер дефектолог који 
је на основним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност, дипломирани 
дефектолог мастер који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност; да лице има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да 
познаје језик на ком се обавља образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс са биографским подацима приложити: доказ о одгова-
рајућем високом образовању (диплому или уверење, односно овере-
ну фотокопију дипломе/уверења о завршеном високом образовању у 
наведеном занимању), доказ да лице има држављанство РС (уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених. Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Сва обавештења могу се добити на број теле-
фона: 010/375-186.

пож аревац

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1А

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: професор француског 
језика, са 40% радног времена. У свему осталом конкурс је 
непромењен.

ОШ „МИЛОШ САВИЋ“
Лучица, 12000 Пожаревац

Помоћни радник - спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз мол-
бу - пријаву на оглас треба да приложе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству РС. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац
тел. 012/210-308

Спремачица
на одређено време ради замене запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање 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 Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, молбу за пријем у радни однос. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код в.д. директора и секретара установе и на 
број телефона: 012/210-308.

 Наука и образовање
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ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12321 Лазница

тел. 012/649-302

Наставник грађанског васпитања
са 4 часа недељно (20% радног времена)

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - VII/1 степен, одго-
варајуће групе, у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи, да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и поднесе доказ о: 1. одгова-
рајућој врсти и степену стручне спреме (оригинал или оверену фото-
копију); 2. психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење); 3. потврду да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију). Докази о испуњености 
услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод из 
матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тачке 2 под-
носи се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова 
из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс приложити и радну 
биографију. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на адресу школе. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 012/649-302.

„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, обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Потребно је да 
кандидати на горенаведени мејл пошаљу радне биографије.

пријепоље

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПАША И НАТАША“

31320 Нова Варош, Солунска бб
тел. 033/61-647

Васпитач
за рад у васпитној групи у седишту установе, на одређено 

време до повратка радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: васпитач који је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (дипломске, академске, специјалистичке академске или 
специјалистичке струковне студије), васпитач који је стекао образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, васпитач који је стекао одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, основне струковне сту-
дије у трајању од три године или васпитач са вишим образовањем), 
да кандидат има психичку и физичку способност за рад са децом, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, држављанство Републике Србије. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и уверење о држављенству. Осталу документацију при-
бавља установа по службеној дужности.

ОШ „СВЕТИ САВА“
31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Професор разредне наставе
2 извршиоца

Професор разредне наставе
за рад у ИО Ташево

Професор разредне наставе
за рад у ИО Хисарџик

Професор разредне наставе
за рад у ИО у Аљиновићима, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Професор разредне наставе
за рад у ИО Каћево, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор руског језика
за рад у ИО у Аљиновићима, на одређено време, са 33,3% 

норме, до 31.08.2014. године

Професор руског језика
на одређено време, са 77,77% норме, до 31.08.2014. године

Професор немачког језика
са 20% норме

Професор ликовне културе
на одређено време, са 55% норме, до 31.08.2014. године

Професор музичке културе
са 55% норме

Професор ликовне културе
за рад у ИО Аљиновићи, на одређено време, са 15% норме, до 

31.08.2014. године

Професор музичке културе
за рад у ИО Аљиновићи, на одређено време, са 15% норме, до 

31.08.2014. године

Професор ликовне културе
за рад у ИО Аљиновићи, на одређено време, са 15% норме, до 

31.08.2014. године

Професор музичке културе
за рад у ИО Аљиновићи, на одређено време, са 15% норме, до 

31.08.2014. године

Професор историје
за рад у ИО Аљиновићи, на одређено време, са 10% норме, до 

31.08.2014. године

Професор биологије
за рад у ИО Аљиновићи, на одређено време, са 20% норме, до 

31.08.2014. године

Професор биологије
на одређено време, са 90% норме, до 31.08.2014. године

Професор математике
на одређено време, за рад у ИО Аљиновићи, са 66,6% норме, до 

31.08.2014. године

Професор техничког образовања
за рад у ИО Аљиновићи, на одређено време, са 30% норме, до 

31.08.2014. године

Помоћни радник
за рад у ИО Каћево, на одређено време, са 50% норме, до 

31.08.2014. године

Професор српског језика

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене у чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
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гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013 од 30. 08.2013.). 
У установи може бити примљено лице под условима прописаним 
законом, и ако има: 1. одговарајуће образовање; 2. психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком 
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 3 овог члана - 
прибавља школа.

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/710-018

Професор економске групе предмета
на одређено време до повратка радника коме мирује радни 

однос

Професор енглеског језика
са 60% норме часова, на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
55/2013). Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, решење о нострификацији 
дипломе (за дипломе за које је то потребно по закону), доказ о посе-
довању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених).

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36310 Сјеница, Раждагиња

Професор математике

Професор математике
са 40% норме

Професор физичког васпитања
са 30% норме

Професор српског језика
са 30% норме

Професор босанског језика
са 50% норме

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене чл. 8 став 2 
тачка 1 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати уз пријаву подносе: доказ о стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

ОШ „МИХАИЛО БАКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Сељашница

Професор математике
са 89% радног времена

Професор разредне наставе
за рад у ИО Карошевина

Професор руског језика
са 45% радног времена

Професор музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, према 
Правилнику о врсти стручне спреме за наставнике и стручне сарадни-
ке у основној школи. Кандидат мора да испуњава и услове у складу са 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
31330 Прибој, Вука Караџића 5

тел. 033/2452-170

Спремачица

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове који су прописани чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013): 1. да има одговарајуће образо-
вање; 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 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву на конкурс, осим 
доказа из става 1 тачка 2 овог члана - пре закључења уговора о раду. 
Поред услова који су прописани законом, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова и радних задатака и 
да има I степен стручне спреме, односно завршену основну школу.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
31330 Прибој, Лимска 24
тел/факс: 033/2445-553

Професор математике
са18 часова недељно

Професор српског језика
са 8 часова недељно, на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

Професор музичке културе
са 7 часова недељно

Професор ликовне културе
са 8 часова недељно

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
образовање; 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 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 - пре закључења уговора 
о раду. Доказ из става 1 тачка 3 прибавља школа. Уз пријаву канди-
дати треба да доставе следећа документа: диплому о одговарајућој 
стручној спреми, у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник - Просветни гласник РС“, број 11/2012 и 15/2013), оверене 
фотокопије: уверења о држављанству (не старије од шест месеци), 
извода из матичне књиге рођених и доказа о знању српског језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

36310 Сјеница, Јаворска 1
тел. 020/741-037

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости, за сва радна места.

Обука за активнО  
тражење пОсла
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ОШ „9. ОКТОБАР“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1

тел. 027/331-043

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства, са пуним радним временом (40 часова недељно)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи и да испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (уверење о стеченом 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на), да је држављанин Републике Србије, да има психичку, физич-
ку 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. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/389-150

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Косаничкој Рачи, за 14 часова 

редовне наставе (77,78% радног времена)

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар-информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике-математике, дипломира-
ни математичар-астроном, дипломирани математичар-примењена 
математика, дипломирани математичар-математика финансија (са 
изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информа-
тичар, мастер информатичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани математичар-мастер, 
дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом: 
Основи геометрије), дипломирани математичар-професор математи-
ке, дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике-мастер (са изборним предметом: Основи гео-
метрије), дипломирани математичар-професор математике, дипло-
мирани математичар-теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом: Основи геометрије), профе-
сор хемије-математике, професор географије-математике, профе-
сор физике-математике, професор биологије-математике, професор 
математике-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 математике и 
информатике; да кандидат испуњава услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Законом о основама система образовања и вас-
питања: одговарајуће образовање, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву приложити: диплому о 
степену стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уве-
рење да кандидат није осуђиван прибавља школа.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“

18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел. 027/331-213

Наставник стручних предмета ветеринарске струке

Наставник стручних предмета пољопривредне струке

Наставник математике
са 16,67% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена, на одређено време до краја школске 

2013/2014. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање пропи-
сано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 55/2013), да има врсту стручне спреме у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник - Про-
светни гласник“, бр. 5/91, 8/2011, 9/2013). Уколико није положио 
испит за лиценцу, кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, 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 (доказе кандидати прилажу уз конкурсну докумен-
тацију). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, кратку 
биографију-CV. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, лекар-
ско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Извод из матичне 
књиге рођених и копија дипломе не могу бити старији од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве које садрже докумен-
та која нису оригинална или оверена неће бити разматране.

смедерево

ОШ „ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари

тел. 026/392-100

Наставник техничког и информатичког образовања
за 16 сати недељно (40% радног времена), на одређено време, 

најдуже до повратка запосленог са функције директора

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. одговарајуће 
образовање; 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 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Докази о испуњености услова под тач. 1, 4 и 5 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова под 
тач. 2 пре закључења уговора о раду, док школа прибавља доказ о 
условима под тач. 3. Документа морају бити трајна или не старија од 
6 месеци, а фотокопије оверене од стране надлежног органа. Пријаве 
слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Рок за за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

ДОПУНА КОНКУРСА 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

11320 Велика Плана, М. Гајића 12

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, на стр. 66 (за радна места наставника математика и 
наставника ликовне културе), допуњује се тако што се додају 
заједнички услови за оба радна места: ОСТАЛО: поседовање 
одговарајућег образовања предвиђеног чл. 8 став 2 тач. 1, 
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2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат мора да има и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
ЕСПБ (члан 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања). 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 о основама система образовања и вас-
питања (чл. 121 став 10 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Потребна је психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима, држављанство РС, да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да лице зна српски 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - доказ је 
диплома о стеченом одговарајућем високом образовању на 
српском језику или стечено више образовање на српском 
језику. Уз пријаву доставити оригинале или оверене фотоко-
пије тражених докумената, не старије од 6 месеци. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

сомбор

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25250 Оџаци, Школска 20

тел. 025/5742-186, 5746-118

Наставник математике
професор - мастер

Наставник математике
професор - мастер, на одређено време до повратка запослене 

са боловања

Наставник енглеског језика
професор - мастер, на одређено време, са 50% радног времена, 

до повратка запослене са боловања

Наставник куварства - мастер

Наставник српског језика и књижевности
професор - мастер

Спремачица

УСЛОВИ: За радна места наставника - одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а за радно место: спремачице - основно образовање, 
завршена основна школа; степен и врста стручне спреме за наставно 
особље утврђени су Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама који 
је прописао Просветни савет РС („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 9/139). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе: диплому - оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој спреми; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима; уверење о 
некажњавању; податке о кретању у запослењу (кратка биографија), 
копија личне карте. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб

тел. 025/440-431

Наставник математике

Наставник математике
за 20% радног времена

Наставник географије
за 60% радног времена

Наставник историје
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, за 25% радног времена

Наставник техничко - информатичког образовања

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - кандидат треба 
да има завршене студије другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10.09.2005. године, односно завршене основне студије у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; да има одговарајуће образовање у складу са 
одредбама Правилника о систематизацији радних места („Сл. гласник 
- Просветни гласник“, бр. 5/91...9/13); да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву под-
носи: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству; био-
графију; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 - ориги-
нал или оверена фотокопија. Уверење да кандидати нису осуђивани 
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

сремсК а митровица

ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/462-026

Наставник историје
са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13) и стручни назив: 
професор историје, дипломирани историчар, професор историје - гео-
графије; 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 има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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 (члан 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања). 

Наставник куварства са практичном наставом
са 59,34% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: виши стручни радник техно-
логије куварства; виши угоститељ, ако има претходно завршен IV 
степен, угоститељско - туристичке струке, за занимање: техничар 
кулинар или кувар; гастролог; менаџер хотелијерства, смер гастро-
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логија; виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; виши 
стручни радник угоститељско - туристичке струке, занимање: кули-
нарство; економиста за туризам и угоститељство са претходно стече-
ним средњим образовањем за занимање: техничар кулинар или кули-
нарски техничар, односно кувар; струковни менаџер гастрономије из 
области менаџмента и бизниса са претходно стеченим средњим обра-
зовањем за кувара или кулинарског техничара; менаџер у гастроно-
мији са претходно стеченим средњим образовањем за кувара или 
кулинарског техничара; кувар - специјалиста; виши стручни радник 
- комерцијалист угоститељства; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. 

Наставник психологије
са 8% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13) и стручни 
назив: професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани 
школски психолог - педагог; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; 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 
(члан 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања). 

Наставник социологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13) и стручни 
назив: професор социологије, односно дипломирани социолог, про-
фесор филозофије и социологије; дипломирани политиколог, настав-
ни смер; дипломирани политиколог, за друштвено - политичке одно-
се; професор марксизма; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; 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 
(члан 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања). 

Наставник туристичке географије
са 15% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 8 став 2 и став 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/13) и стручни назив: професор географије; дипломирани географ; 
дипломирани географ - туризмолог; дипломирани географ (тури-
змолог); дипломирани географ - просторни планер; дипломирани 
менаџер у туризму; 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; држављанство 
Републике Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(члан 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања). 

Наставник филозофије
са 8% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 8 став 2 и став 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/13) и стручни назив: професор филозофије; дипломирани фило-

зоф; професор филозофије и социологије; да има психичку, физич-
ку 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 васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (члан 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања). 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; доказ о испуњености услова из 
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем; лекар-
ско уверење кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 022/462-
026. Контакт особа: Јелена Милић, секретар школе. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „Пријава за конкурс“.

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13) и стручни 
назив: дипломирани економиста - мастер; дипломирани економиста 
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, економиста који је стекао образовање на сту-
дијама првог степена, основним академским, односно струковним сту-
дијама, економиста који је стекао образовање на студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем економског смера, са стече-
ним стручним звањем из области рачуноводства; 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. Запослени на посло-
вима шефа рачуноводства, поред испуњености услова за заснивање 
радног односа, обавезан је да има стручно звање из области рачу-
новодства, односно сертификат за вођење пословних књига, однос-
но јавну исправу о положеном стручном испиту, стеченом звању и 
испуњеним условима предвиђеним кодексом етике за професионал-
не рачуновође, у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству, нај-
мање 6 месеци радног стажа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; доказ да има стручно звање 
из области рачуноводства, односно сертификат за вођење пословних 
књига, односно јавну исправу о положеном стручном испиту, стече-
ном звању и испуњеним условима предвиђеним кодексом етике за 
професионалне рачуновође, у складу са Уредбом о буџетском рачуно-
водству; потврду о радном искуству; доказ о испуњености услова из 
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; 
фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. 
Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем, а лекар-
ско уверење кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 022/462-
026. Контакт особа: Јелена Милић, секретар школе. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „Пријава за конкурс“.

 Наука и образовање
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
22320 Инђија, Цара Душана 2

тел. 022/561-661, 561-404

Наставник математике
за 88,89% радног времена (16 часова недељно)

УСЛОВИ: завршена висока школска спрема, са звањем: професор 
математике, дипломирани математичар, дипломирани математи-
чар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, дипломирани професор 
математике - мастер, професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, професор информатике - 
математике, дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, дипломирани математи-
чар - математика финансија, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар за математику економије, професор мате-
матике и рачунарства, мастер математичар; мастер професор мате-
матике.

Наставник енглеског језика и књижевности
за 77,77% радног времена (14 часова недељно)

УСЛОВИ: завршена висока школска спрема, са звањем: професор, 
односно дипл. филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник српског језика
за 94,45% (17 часова недељно)

УСЛОВИ: завршена висока школска спрема, са звањем: професор, 
односно дипл. филолог за српскохратски језик и југословенску књи-
жевност, професор, односно дипл. филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик, професор, односно дипл. филолог 
за југословенску књижевност и општу књижевност, професор југо-
словенске књижевности са страним језиком, професор српског језика 
и књижевности, професор српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипл. фило-
лог за књижевност и српски језик, дипл. филолог за српски језик и 
књижевност, дипл. филолог српског језика са јужнословенским јези-
цима, професор југословенске књижевности исрпског језика, мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 
Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србис-
та) (студијски програм Српска филологија: српски језик и лингвис-
тика); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски 
програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер 
филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски 
програм Српски језик и књижевност).

ОСТАЛО: У школи се васпитно-образовни рад остварује на српском 
језику. У радни однос може да буде примљено лице под условима 
прописаним чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања, Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и сарадника у настави у стручним школама, да поседује 
одговарајуће образовање. Поред одговарајућег образовања, канди-
дат треба да поседује и 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 Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Уз молбу потребно је доставити доказе који потврђују испуња-
вање предвиђених услова: оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству РС и доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Лекарско уверење о посебној здравственој 
способности за рад у просвети прибавља кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Прија-
ве се подносе на адресу школе или непосредно у школи. Бројеви 
телефона: 022/561-661, 561-404.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
25250 Оџаци, Школска 23

тел. 025/5742-274

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена (12 часова непосредне наставе са 

ученицима)

УСЛОВИ: испуњеност услова предвиђених чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), врста и степен стручне спреме одговарајућег факулте-
та по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, број 11/2012 и 15/2013); наставник енглеског језика; про-
фесор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижев-
ност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мас-
тер филолог (студијски програм или главни премет профил енглески 
језик), дипломирани филолог англиста - мастер; кандидат треба да 
испуњава опште услове за пријем у радни однос предвиђене чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву кандидати подно-
се: краћу биографију, оригинал диплому или оверену фотокопију о 
стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из чл. 
120 став 1 тачка 2 подноси се пре закључења уговора о раду (лекар-
ско уверење). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве се подносе на адресу школе. Конкурс је отворен 8 
дана након објављивања.

сремсК а митровица

ОШ „Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1

тел. 022/591-422

Наставник математике
за 16 часова у настави недељно (88,88% радног времена)

Наставник руског језика и књижевности
за 2 часа у настави недељно (11,11% радног времена)

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Старом Сланкамену, на 

одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у 
чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 
и 32/13), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене 
чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 2 став 1 тач. 1-7 
за наставника разредне наставе, чланом 3 став 1 тачка 3 подтачка 4 
за наставника руског језика и чланом 3 став 1 тачка 9 за наставника 
математике, Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12 и 15/13): кандидат мора да има одговарајуће висо-
ко образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије и специјалис-
тичке 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 образовање 
до 10.09.2005. године; лице из тачке 1 мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (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 горенаве-
дених дисциплина); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са 
кратком биографијом приложити: CV, доказ о одговарајућем високом 
образовању (оверена копија дипломе траженог степена и врсте обра-
зовања или уверења-ако диплома није уручена); доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
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најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (оверена копија доказа који изда висо-
кошколска установа, односно уверење или други одговарајући доку-
мент о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испи-
ту 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 високош-
колске установе; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверен препис/фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (нови, у оригиналу или оверен препис/фотокопија). Оверене 
копије поднетих доказа уз пријаву не смеју бити старије од 6 месе-
ци. Проверу психолошких способности за рад са децом и ученици-
ма обавиће надлежна служба за запошљавање, са кандидатима које 
упути директор школе, након извршеног ужег избора кандидата који 
испуњавају услове конкурса. Уверење из казнене евиденције при-
бавља школа по службеној дужности од стране надлежне полицијске 
управе. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, 
и то од стране кандидата који је примљен по конкурсу. Фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве сла-
ти на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним 
даном, у времену од 08,00 до 13,00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „СИМЕОН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб

тел. 022/363-200

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 8 став 2, 
члана 59 и члана 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или 
психолога, 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 образовање до 10.09.2005 
године; дозвола за рад - лиценца за наставника, педагога или психо-
лога, односно положен стручни испит за наставника, педагога или 
психолога у основној школи; обука и положен испит за директора 
установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању 
испита за директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да 
положи овај испит у законском року, након што министар просвете 
донесе одговарајући подзаконски акт); најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела и 
да му није утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс приложити: преглед кретања у служби са био-
графским подацима и са предлогом рада директора школе; диплому 
о стеченој стручној спреми; уверење о положеном испиту за лиценцу 
или уверење о положеном стручном испиту за наставника или струч-
ног сарадника; потврду о радном стажу са подацима о пословима и 
радним задацима које је обављао; уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, 
не старији од 6 месеци. Доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела и да му није утврђено дискриминаторно понашање у смислу чла-
на 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњавању услова конкурса подносе у се оригиналу или у овере-
ним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлеж-
ног органа неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на адре-
су школе, лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за директора“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9

тел. 022/555-895

Наставник математике
са 120% радног времена (100% + 20%)

2 извршиоца

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 математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар - информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за метематику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним предметом: Осно-
ви геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, 
мастер професор математике, мастер професор математике и физи-
ке, мастер професор математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математи-
чар-мастер, дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар-профе-
сор математике, дипломирани математичар-теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), професор хемије-математике, професор географије-ма-
тематике, професор физике-математике, професор биологије-мате-
матике, професор математике-теоријско усмерење, професор мате-
матике-теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
- мастер треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примењене матема-
тике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике.

Наставник енглеског језика
за први циклус основног образовања и васпитања, са 50% 

радног времена

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 професор 
језика и књижевности; 4) диплломирани школски педагог или школ-
ски психолог; 5) диплломирани педагог или психолог; 6) наставник 
енглеског језика са положеним стручним испитом по прописима из 
области обтазовања или лиценцом за наставника; 7) наставник одго-
варајућег 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 наставе у основној школи, а које је 
на основним студијама положило испите из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и методике наставе; 10) професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 11) професор 
разредне наставе који је на основним студијама савладао програм 
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ/Европски систем преноса бодо-
ва) и који поседуеје уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједниког европ-
ског оквира; 12) дипломирани библиотекар-информатичар; 13) мас-
тер филолог; 14) мастер професор језика и књижевности; 15) мастер 
учитељ; 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 поседује уверење 
којим доказује савладаност програма модула и положен испит који 
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 18) дипломирани 
учитељ-мастер који је на основним студијама савладао програм Моду-
ла 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 поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европс-
ког оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил. Предност за извођење наставе из 
енглеског језика у првом циклусу основног образовања и васпитања 
имају професор, односно наставник енглеског језика, професор раз-
редне наставе, наставник разредне наставе, професор у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2. 

 Наука и образовање



   |  Број 543  |  13.11.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs74 

Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем 
испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или 
међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши 
од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност 
утврђује министар просвете и спорта. Предност за извођење наста-
ве из енглеског језика у првом циклусу основног образовања и вас-
питања имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер 
филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног 
језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, однос-
но професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер 
професор или професор у предметној настави и наставник у предмет-
ној настави са положеним испитом Б2.

Библиотекар
са 50% радног времена

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), дипломирани библиотекар-информатичар; 
професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности; 
професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са 
теоријом књижевности; професор разредне наставе; професор језика 
и књижевности, односно књижевности и језика, смер за библиотекар-
ство; професор, односно дипломирани филолог књижевности и јези-
ка; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности; 
професор српског језика и књижевности; професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и општу књижевност, мастер библиотекар-информатичар; мас-
тер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информати-
ка), мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил 
библиотекарство и информатика).

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 основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: уверење о држављанству, диплому о завршеној школи, 
доказ о положеним испитима из педагогије, психологије и методике 
(најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи) или о положеном 
испиту за лиценцу, доказ о познавању српског језика на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад (из дипломе). Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног односа. Сва 
документа доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Школа 
прибавља извод из казнене евиденције. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И 
СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ „ПАРТИЗАН“

22240 Шид, Карађорђева 90
тел. 022/712-611

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, смер физичке културе, еко-
номски или правни смер, високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске 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 образовање до 10.09.2005. године, смер физичке 
културе, економског или правног смера. Кандидат за избор директо-
ра треба да испуњава следеће услове: да је држављанин РС; да има 
одговарајуће високо образовање; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело; најмање пет година радног искуства у 
струци. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
огласа, на адресу установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фото-
копију дипломе; уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених; уверење суда о некажњавању; оверену копију радне књи-
жице и биографију.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД“
22202 Мачванска Митровица, Мачвански кеј 29

тел. 022/610-321, факс: 022/651-820

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник шпанског језика у 
другом циклусу основног образовања и васпитања. У оста-
лом делу оглас остаје непромењен.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863, 431-345

Наставник дефектолог - олигофренолог
на одређено време ради замене директора школе, до његовог 

повратка са дужности директора, најдуже са 28.02.2015. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), да има одговарајуће високо образовање дипло-
мираног дефектолога - олигофренолога у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), прописано чланом 6 тачка 4 подтачка 
5 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат уз пријаву треба да приложи: 
уверење о држављанству Републике Србије (не може бити старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, диплому последњег стече-
ног образовања, додатак дипломи ако га кандидат поседује, диплому 
средње школе и копију личне карте или очитану личну карту. Доку-
ментацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о 
раду и не сме бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата за рад са ученицима вршиће надлежна стручна 
служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавиће школа 
службено. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе.

сУботица

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА 
МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/553-837

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: наставник информатике 
за средњу музичку школу, са 50% радног времена, и за рад-
но место: наставник информатике за средњу музичку школу, 
са 50% радног времена, за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику. У осталом делу конкурс је непромењен.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Наставник физичког васпитања
за 60% норме

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова потребно је да 
су испуњени и следећи посебни услови: одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), испуњеност 
услова за наведено радно место из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да кандидати 
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знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад - да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на језику на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о испуњености услова 
у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе.

ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94

тел. 024/525-799

Професор енглеског језика
за рад у вишим одељењима, са 66% норме

Професор физичког васпитања
за рад у вишим одељењима, са 30% норме

Професор српског језика
за рад у вишим одељењима, са 50% норме

Професор немачког језика
за рад у нижим одељењима, која похађају наставу на српском и 

мађарском наставном језику

Професор ликовне културе
са 15% норме

Професор мађарског језика
за рад у вишим одељењима, која наставу похађају на 

мађарском наставном језику, са 72% норме

Професор српског језика
за рад у нижим одељењима, која наставу похађају на 

мађарском наставном језику

Професор разредне наставе
за рад у одељењима која наставу похађају на мађарском 

наставном језику

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са руководеће 

функције
2 извршиоца

Професор математике
2 извршиоца

Професор математике
са 60% норме

Професор математике
за рад у одељењима која наставу похађају на мађарском 

наставном језику
2 извршиоца

Професор математике
за рад у одељењима која наставу похађају на мађарском 

наставном језику, са 60% норме

Професор информатике
за рад у одељењима која похађају наставу на мађарском 

наставном језику, на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, са 60% норме

УСЛОВИ: На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 

55/2013), кандидат треба да има одговарајуће образовање према 
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова из праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, доказ о знању језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (за радна места на којима се настава 
обавља на мађарском наставном језику). Проверу психофичких спо-
собности кандидата за рад са децом извршиће надлежна служба за 
послове запошљавања. Лекарско уверење за рад са децом доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није осуђива-
но прибавља школа. Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Контакт телефон: 024/525-799, Гордана 
Поњаушић, секретар школе.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
24000 Суботица, Максима Горког 29

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, са 40% радног времена, за рад на мађарском 
наставном језику

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, за рад на мађарском наставном језику

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат треба да има одго-
варајуће високо образовање, а у свему према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање. Уз пријаву приложити: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“

24300 Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 10

1. Професор енглеског језика
за 20% радног времена

2. Професор математике
за 40% радног времена, за наставу на мађарском наставном 

језику

3. Професор физике
за 30% радног времена

4. Професор физике
за 50% радног времена, на мађарском наставном језику

5. Професор хемије
за 40% радног времена, на мађарском наставном језику

6. Професор историје
за 57% радног времена, на мађарском наставном језику

7. Професор устава и права грађана
за 9% радног времена

8. Професор устава и права грађана
за 9% радног времена, на мађарском наставном језику

9. Професор социологије
за 10% радног времена, на мађарском наставном језику

10. Професор психологије
за 10% радног времена

11. Професор стручне групе предмета (лекар) за 
основе анатомије и физиологије, хигијену, прву помоћ

за 27,14% радног времена

12. Професор стручне групе предмета (лекар) за 
основе дерматологије

за 8,57% радног времена, на мађарском наставном језику

13. Наставник практичне наставе - керамичар, 
терацер, пећар

за рад на мађарском наставном језику

14. Наставник практичне наставе - декоратер зидних 
површина

за рад на мађарском наставном језику

15. Спремачица

16. Ложач

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за радна места од редног броја 
1 закључно са редним бројем 12 - морају испуњавати услове из чла-
на 8, а у вези са чланом 179, услове из члана 120, члана 121 став 7, 
9 и 10 и члана 130 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), однос-
но морају имати VII степен стручне спреме, одговарајућег смера у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
5/11, 8/11 и 9/2013) - диплому о стеченој стручној спреми, да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, да имају држављан-
ство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. За радна места на којима се 
образовно -васпитни рад остварује на језику националне мањине, 
лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати који конкуришу за радна места под 
редним бројем 13 и 14 - морају испуњавати услове из члана 120 и 

члана 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), морају имати специја-
лизацију, односно V степен стручне спреме, одговарајућег смера 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, 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 9/2013) - диплому о стеченој стручној спреми, држављанство Репу-
блике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. За радна места на којима се образовно-вас-
питни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има 
и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати који конкуришу за радна места под редним бројем 15 и 
16 - морају испуњавати услове из члана 120 и члана 121 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова (радних места) СТШ „Шинковић Јожеф“ 
- морају имати IV степен стручне спреме, држављанство Републике 
Србије, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кан-
дидати који конкуришу за радно место ложача (под редним бројем 
16) морају имати уверење о стручној оспособљености за руковање 
котлом на гасовито гориво. Уз пријаву на конкурс доставити оверене 
фотокопије следећих докумената: дипломе о стеченој стручној спре-
ми, доказа да кандидати имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (само за кандидате који конкуришу за радна места од 1 до 
12), уверење о држављанству. За радно место ложача - уверење о 
стручној оспособљености за руковање котлом на гасовито гориво. За 
радна места на којима се образовно-васпитни рад остварује на јези-
ку националне мањине, лице мора да има и доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ надлежног СУП-а 
о кривичном некажњавању прибавља школа, а лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, 
односно доказ о општој здравственој способности, подноси се прили-
ком пријема у радни однос, односно пре закључења уговора о раду 
и проверава се у току рада. Кандидати који испуњавају услове могу 
доставити тражена документа у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности, у року од осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава (у складу са чланом 130 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Психолошку процену способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања. У року од осам дана од 
дана добијања резултата процене, директор доноси одлуку о избору 
наставника, а у року од 30 дана одлуку о избору других запослених. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

тел. 024/628-089

Конкурс објављен 16.10.2013. године, као и конкурс објављен 
23.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништавају се 
у целости.
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ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1

тел. 024/715-411

Наставник мађарског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор, односно дипло-
мирани филолог за мађарски језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил мађарски језик), да има психофизичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад, 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.

Наставник мађарског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 65,43% радног 
времена, за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор, односно 
дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил мађарски језик), да има психофизичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 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, 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.

Наставник немачког језика
на одређено време док запосленом мирује радни однос, са 54% 

радног времена, за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил немачки језик), да има психофизичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 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, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечених 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образо-
вању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, доказ да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад, све у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће приба-
вити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

шабац

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА 
ШАБАЦ

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10

Наставник основа дерматологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог, доктор 
медицине.

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност; мастер филолог(студијски програм Англистика); мас-
тер професор језика и књижевности(студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

Наставник практичне наставе са технологијом рада 
у подручју рада личне услуге, образовни профил: 

педикир - маникир
са 60% радног времена

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном спе-
цијализацијом - креатор маникир - педикир, лице са вишом стручном 
спремом, са претходно завршеном специјализацијом - креатор педи-
кир - маникир; креатор маникир - педикир.

Наставник опште и неорганске хемије
са 15% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; дипломирани 
хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; дипломира-
ни инжењер хемије, аналитички смер; дипломирани инжењер хемије, 
биооргански смер; дипломирани инжењер металургије; дипломирани 
инжењер технологије; дипломирани физико-хемичар.

Наставник прераде и одлагања  
отпадних вода

са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику; 
дипломирани инжењер рударства; дипломирани инжењер геоло-
гије; дипломирани инжењер заштите животне средине; дипломира-
ни инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине; 
дипломирани инжењер технологије - сви смерови осим тектилног; 
дипломирани хемичар; професор хемије; дипломирани физико-хеми-
чар; дипломирани физико-хемичар, смер заштите животне средине; 
дипломирани инжењер геологије, смер за хидрогеологију; дипломи-
рани грађевински инжењер за хидротехнику; дипломирани инжењер 
хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско - козметички 
смер; мастер инжењер заштите животне средине; мастер аналити-
чар заштите животне средине; мастер инжењер технологије; мастер 
хемичар, мастер професор хемије; мастер физикохемичар; мастер 
инжењер грађевинарства, претходно завршене основне академске 
и мастер студије у области грађевинског инжењерства, на студијс-
ком програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко 
инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство око-
лине, односно хидротехника; мастер инжењер рударства, претходно 
завршене основне академске и мастер студије - студијски програм 
инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; мастер 
инжењер геологије, претходно завршене основне академске и мастер 
студије студијских програма инжењерство заштите животне средине, 
односно хидрогеологија.

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи пропи-
сани су 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 конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену копију), извод из матичне књиге рођених и краћу 
биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења 
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уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Право 
учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, о чему ће школа при-
бавити доказе по службеној дужности од СУП-а, за изабраног канди-
дата. Доказ о психичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника 
директор школе врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју ће вршити Национална служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

тел. 015/292-022, 292-532

Педагог
са 50% радног времена, на одређено време, за рад у матичној 

школи у Змињаку и издвојеном одељењу у Петловачи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању, да канди-
дати поседују одговарајућу врсту и степен стручне спреме, сагласно 
Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; да су држављани Републике Србије; да поседују 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. Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да приложи 
доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег факултета и уверење о држављанству. Опште лекар-
ско уверење прилаже изабрани кандидат приликом заснивања рад-
ног односа. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима утврђује надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат 
који је раније обавио проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима може уз пријаву доставити податке о томе када 
је и где имао проверу. Документација не може бити старија од шест 
месеци. Пријаве са потребним документима слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Наставник физичког васпитања
за 60% норме

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова потребно је да 
су испуњени и следећи посебни услови: одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), испуњеност 
услова за наведено радно место из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да кандидати 
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад - да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на језику на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о испуњености услова 
у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе.

ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94

тел. 024/525-799

Професор енглеског језика
за рад у вишим одељењима, са 66% норме

Професор физичког васпитања
за рад у вишим одељењима, са 30% норме

Професор српског језика
за рад у вишим одељењима, са 50% норме

Професор немачког језика
за рад у нижим одељењима, која похађају наставу на српском и 

мађарском наставном језику

Професор ликовне културе
са 15% норме

Професор мађарског језика
за рад у вишим одељењима, која наставу похађају на 

мађарском наставном језику, са 72% норме

Професор српског језика
за рад у нижим одељењима, која наставу похађају на 

мађарском наставном језику

Професор разредне наставе
за рад у одељењима која наставу похађају на мађарском 

наставном језику

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са руководеће 

функције
2 извршиоца

Професор математике
2 извршиоца

Професор математике
са 60% норме

Професор математике
за рад у одељењима која наставу похађају на мађарском 

наставном језику
2 извршиоца

Професор математике
за рад у одељењима која наставу похађају на мађарском 

наставном језику, са 60% норме

Професор информатике
за рад у одељењима која похађају наставу на мађарском 

наставном језику, на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, са 60% норме

УСЛОВИ: На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/2013), кандидат треба да има одговарајуће образовање према 
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова из праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, доказ о знању језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (за радна места на којима се настава 
обавља на мађарском наставном језику). Проверу психофичких спо-
собности кандидата за рад са децом извршиће надлежна служба за 
послове запошљавања. Лекарско уверење за рад са децом доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није осуђива-
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но прибавља школа. Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Контакт телефон: 024/525-799, Гордана 
Поњаушић, секретар школе.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
24000 Суботица, Максима Горког 29

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, са 40% радног времена, за рад на мађарском 
наставном језику

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, за рад на мађарском наставном језику

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат треба да има одго-
варајуће високо образовање, а у свему према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање. Уз пријаву приложити: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“

24300 Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 10

1. Професор енглеског језика
за 20% радног времена

2. Професор математике
за 40% радног времена, за наставу на мађарском наставном 

језику

3. Професор физике
за 30% радног времена

4. Професор физике
за 50% радног времена, на мађарском наставном језику

5. Професор хемије
за 40% радног времена, на мађарском наставном језику

6. Професор историје
за 57% радног времена, на мађарском наставном језику

7. Професор устава и права грађана
за 9% радног времена

8. Професор устава и права грађана
за 9% радног времена, на мађарском наставном језику

9. Професор социологије
за 10% радног времена, на мађарском наставном језику

10. Професор психологије
за 10% радног времена

11. Професор стручне групе предмета (лекар) за 
основе анатомије и физиологије, хигијену, прву помоћ

за 27,14% радног времена

12. Професор стручне групе предмета (лекар) за 
основе дерматологије

за 8,57% радног времена, на мађарском наставном језику

13. Наставник практичне наставе - керамичар, 
терацер, пећар

за рад на мађарском наставном језику

14. Наставник практичне наставе - декоратер зидних 
површина

за рад на мађарском наставном језику

15. Спремачица

16. Ложач

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за радна места од редног броја 
1 закључно са редним бројем 12 - морају испуњавати услове из чла-
на 8, а у вези са чланом 179, услове из члана 120, члана 121 став 7, 
9 и 10 и члана 130 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), однос-
но морају имати VII степен стручне спреме, одговарајућег смера у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
5/11, 8/11 и 9/2013) - диплому о стеченој стручној спреми, да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, да имају држављан-
ство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. За радна места на којима се 
образовно -васпитни рад остварује на језику националне мањине, 
лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати који конкуришу за радна места под 
редним бројем 13 и 14 - морају испуњавати услове из члана 120 и 
члана 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), морају имати специја-
лизацију, односно V степен стручне спреме, одговарајућег смера 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, 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 9/2013) - диплому о стеченој стручној спреми, држављанство Репу-
блике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. За радна места на којима се образовно-вас-
питни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има 
и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати који конкуришу за радна места под редним бројем 15 и 
16 - морају испуњавати услове из члана 120 и члана 121 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова (радних места) СТШ „Шинковић Јожеф“ 
- морају имати IV степен стручне спреме, држављанство Републике 
Србије, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кан-
дидати који конкуришу за радно место ложача (под редним бројем 
16) морају имати уверење о стручној оспособљености за руковање 
котлом на гасовито гориво. Уз пријаву на конкурс доставити оверене 
фотокопије следећих докумената: дипломе о стеченој стручној спре-
ми, доказа да кандидати имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (само за кандидате који конкуришу за радна места од 1 до 
12), уверење о држављанству. За радно место ложача - уверење о 
стручној оспособљености за руковање котлом на гасовито гориво. За 
радна места на којима се образовно-васпитни рад остварује на јези-
ку националне мањине, лице мора да има и доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ надлежног СУП-а 
о кривичном некажњавању прибавља школа, а лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, 
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односно доказ о општој здравственој способности, подноси се прили-
ком пријема у радни однос, односно пре закључења уговора о раду 
и проверава се у току рада. Кандидати који испуњавају услове могу 
доставити тражена документа у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности, у року од осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава (у складу са чланом 130 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Психолошку процену способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања. У року од осам дана од 
дана добијања резултата процене, директор доноси одлуку о избору 
наставника, а у року од 30 дана одлуку о избору других запослених. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

тел. 024/628-089

Конкурс објављен 16.10.2013. године, као и конкурс објављен 
23.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништавају се 
у целости.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1

тел. 024/715-411

Наставник мађарског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор, односно дипло-
мирани филолог за мађарски језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил мађарски језик), да има психофизичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад, 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.

Наставник мађарског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 65,43% радног 
времена, за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор, односно 
дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил мађарски језик), да има психофизичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 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, 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.

Наставник немачког језика
на одређено време док запосленом мирује радни однос, са 54% 

радног времена, за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти обра-

зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил немачки језик), да има психофизичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 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, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечених 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образо-
вању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, доказ да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад, све у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће приба-
вити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

шабац

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15000 Шабац, Карађорђева 48

тел. 015/343-411, 341-025

Наставник разредне наставе
за рад у ИО у Јеленчи

Наставник разредне наставе
за рад у ИО у Малој Врањској

Наставник разредне наставе
за рад у ИО у Жабару, на одређено време до краја школске 

2013/2014. године

Наставник разредне наставе
за рад у ИО у Малој Врањској, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године
2 извршиоца

Наставник енглеског језика
за рад у ИО у Церовцу и у матичној школи у Шапцу, са 60% 

радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
са 50% радног времена, на одређено време до краја школске 

2013/2014. године

Наставник немачког језика
са 20% радног времена

Наставник хемије
за рад у ИО у Церовцу и у матичној школи у Шапцу, са 70% 
радног времена, на одређено време, а најдуже 4 године (до 

повратка радника са функције директора школе у првом 
мандату)

Наставник грађанског васпитања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању по чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
55/2013), а сходно Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просвет-
ни гласник РС“, бр. 11/2012, 153/2013) и оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.
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Ужице

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/512-596

Наставник математике - приправник
на одређено време

Наставник математике - приправник
са 89% радног времена, на одређено време

Наставник музичке културе - приправник
са 14% радног времена, на одређено време

Наставник биологије и екологије - приправник
са 10% радног времена, за рад у одељењима глувих и наглувих 

ученика, на одређено време

Наставник основа природних дисциплина - приправник
са 15% радног времена, за рад у одељењима ученика са 

сметњама у развоју, на одређено време

Наставник географије - приправник
са 14% радног времена, за рад у одељењима глувих и наглувих 

ученика, на одређено време

Наставник основа друштвених дисциплина - 
приправник

са 15% радног времена, за рад у одељењима ученика са 
сметњама у развоју, на одређено време

Наставник математике - приправник
са 11% радног времена, за рад у одељењима глувих и наглувих 

ученика, на одређено време

Наставник математике - приправник
са 50% радног времена, за рад у одељењима ученика са 

сметњама у развоју, на одређено време

Наставник ликовне културе - приправник
са 10% радног времена, за рад у одељењима ученика са 

сметњама у развоју, на одређено време

Наставник грађанског васпитања - приправник
са 20% радног времена, за рад у одељењима ученика са 

сметњама у развоју, на одређено време

Наставник практичне наставе - приправник
са 13% радног времена, за рад у одељењима глувих и наглувих 

ученика, на одређено време

Наставник српског језика и књижевности - приправник
са 56% радног времена, за рад у одељењима ученика са 

сметњама у развоју, на одређено време

Наставник музике - приправник
са 5% радног времена, за рад у одељењима ученика са 

сметњама у развоју, на одређено време

Наставник рачунарства и информатике - приправник
са 10% радног времена, за рад у одељењима глувих и наглувих 

ученика, на одређено време

Наставник уређења друштва - приправник
са 10% радног времена, за рад у одељењима ученика са 

сметњама у развоју, на одређено време

Наставник машинске групе предмета - приправник
са 80% радног времена, за рад у одељењима ученика са 

сметњама у развоју, на одређено време

Наставник практичне наставе у машинству - 
приправник

са 76,85% радног времена, за рад у одељењима ученика са 
сметњама у развоју, на одређено време

Наставник практичне наставе у машинству - 
приправник

са 52% радног времена, за рад у одељењима ученика са 
сметњама у развоју, на одређено време

Наставник графичке групе предмета - приправник
са 50% радног времена, за рад у одељењима ученика са 

сметњама у развоју, на одређено време

Наставник графичке групе предмета - приправник
са 15% радног времена, за рад у одељењима глувих и наглувих 

ученика, на одређено време

Наставник практичне наставе у графичарству - 
приправник

са 92% радног времена, за рад у одељењима ученика са 
сметњама у развоју, на одређено време

Наставник практичне наставе у графичарству - 
приправник

са 70% радног времена, за рад у одељењима ученика са 
сметњама у развоју, на одређено време

Наставник машинске групе предмета
са 30% радног времена, на одређено време ради замене 
запослене распоређене на друге послове, а најкасније до 

31.08.2014. године

Наставник блока у модулима - приправник
са 40% радног времена, на одређено време

Наставник физике - приправник
са 10% радног времена, на одређено време

Административни радник
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове предвиђене Законом 
о раду и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: одговарајуће образовање - степен 
стручне спреме (IV, VI или VII степен у зависности за које радно место 
конкуришу), односно одговарајуће образовање стечено у складу са 
одредбама Правилника о врсти степена стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и чла-
ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да има пси-
хичку, 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 вас-
питања; држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са ЕСПБ, као и да испуњава услове прописане Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадни-
ка у средњој стручној школи. Пријаву, CV и одговарајућу документацију 
(доказ о стручној спреми и уверење о држављанству у оригиналу или 
оверену фотокопију), доставити на адресу школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1

тел. 031/811-176

Професор разредне наставе

Професор биологије
са 85% радног времена, за рад у ИО Душковци и ИО Јежевица, 

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописа-
не одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву 
на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност наведених услова: диплому о стеченом образовању; 
доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно 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 о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 

 Наука и образовање



   |  Број 543  |  13.11.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs82 

уверење се прилаже непосредно пре закључивања уговора о раду. 
Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не 
враћа кандидатима. Доказ о испуњености услова о психичкој процени 
о способности за рад са децом и ученицима прибавља школа, пре 
закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
доказа о испуњености свих услова конкурса, као и пријаве са неове-
реном документацијом неће се разматрати.

ОШ „БРЕКОВО“
31234 Бреково

тел. 031/897-081

Наставник математике
за рад у матичној школи (16 часова) и у ИО Добраче (12 часова)

2 извршиоца

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи (2 часа), ИО Бјелуша (2 часа) и ИО 

Малич (2 часа)

Наставник разредне наставе
са 20 часова, на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

Наставник биологије
за рад у матичној школи (8 часова) и ИО Добраче (6 часова), 
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања, до 01.09.2014. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника у основној школи; кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

Сервирка
са 50% норме, за рад у ИО Добраче

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, да лице није осуђивано, 
држављанство РС.

ОСТАЛО: Кандидати уз писмену пријаву на конкурс морају доставити 
доказ о одговарајућем образовању и уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), а доказ о здравственој и психичкој способности 
- приликом закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ“
31242 Кремна

тел. 031/3808-495

Професор музичке културе
са 25% радног времена, за рад у ИО Биоска

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању; високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по пропису о високом 
образовању који се примењивао до 10.09.2005. године; да кандидат 
испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11 и 55/13), однос-
но 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 уста-
нови, у складу са ЕСПБ; у погледу стручне спреме предвиђене Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о сте-
ченом образовању (оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о испуњености 
услова у складу са ЕСПБ. Доказ о здравственој способности прилаже 

се пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Пријаве са потпуном документацијом слати на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријеве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОСНОВНА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

Конкурс објављен 04.09.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости.

ваљево

ОШ „МИЛАН РАКИЋ“
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31

тел. 014/3421-168

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Горњој Топлици, на одређено 

време до краја школске 2013/2014. године, односно до 
31.08.2014. године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Доњој Топлици, на одређено 

време до краја школске 2013/2014. године, односно до 
31.08.2014. године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Дучићу, на одређено време 

до краја школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. 
године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Попадићу, на одређено време 
до краја школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. 

године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Струганику, на одређено време 
до краја школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. 

године

Олигофренопедагог
за рад у специјалном одељењу школе, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, за рад у издвојеним одељењима школе 

у Горњој Топлици и у Попадићу, на одређено време до краја 
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима школе у Горњој Топлици, 

Табановићу, Струганику, Команицама и Дучићу

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

издвојеном одељењу у Доњој Топлици

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник физичког васпитања
са 15% радног времена, на одређено време до краја школске 

2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена, на одређено време до краја школске 

2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

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

односно до 31.08.2014. године
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УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове: 1. 
да имају одговарајуће високо образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, број 11/2012 
и 15/2013) и да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. да знају језик на ком се оства-
рује васпитно-образовни рад; 5. држављанство Републике Србије. За 
радно место педагошког асистента потребно је доставити и сертифи-
кат Министарства просвете, науке и технилошког развоја о завршеној 
обуци за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
обавезни да доставе доказ о испуњености услова: доказ о стеченом 
образовању - оверена фотокопија, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге 
рођених. Доказ из тачке 2 конкурса - доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 - за изабраног кан-
дидата прибавља школа.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Др МИША ПАНТИЋ“

14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-670

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: болести зуба (вежбе), са 45% 
радног времена. У осталом делу оглас је непромењен.

ОШ „МИЛОШ МАРКОВИЋ“
Доње Лесковице, 14205 Лелић

тел. 014/3575-122

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања и неге детета

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати достављају доказ о стеченој струч-
ној спреми, сагласно Правилнику о врсти стручне спреме наствника 
и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 
11/2012), уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них. Сва тражена документа морају бити достављена у оригиналу или 
оверене копије оригинала. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

ОШ „СВЕТИ САВА“
14213 Памбуковица

тел. 014/481-108

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Докмиру

Наставник француског језика
са 12% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у 

Докмиру

Наставник математике
Наставник српског језика

за рад у издвојеном одељењу у Докмиру

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

Докмиру

Наставник физике
са 60% радног времена, за рад у матичној школи у 
Памбуковици и у издвојеном одељењу у Докмиру

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Слатина, на одређено време до 

31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Поред општих услова за засни-

вање радног односа предвиђених чланом 24 Закона о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и услове прописане чланом 8 и чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања и одговарајући 
факултет према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у основним школама. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: диплому о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да се против њих не води кривични посту-
пак, док уверење да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прилажу по коначности одлуке 
о избору, а пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван прибавља школа. Сва документа доставити у оригиналу или 
у овереном препису. Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“.

ОШ „БРАЋА НЕДИЋ“
14253 Осечина, Браће Недић 32

тел. 014/451-101

Наставник француског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филолошки факултет, смер 
француски језик.

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филолошки факултет, смер 
енглески језик.

Наставник српског језика
са 70% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у 

Комирићу

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филолошки факултет, про-
фесор српског језика и књижевности, мастер професор језика и књи-
жевности.

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

време до повратка радника са функције

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Белотићу, на одређено време до 

повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен учитељски факултет.

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена, за рад у матичној школи и у 

издвојеном одељењу у Комирићу, на одређено време до 
повратка радника са функције

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен факултет физичке културе, 
професор физичког васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати за сва наведена радна места морају испуња-
вати следеће услове, сходно члану 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и услове из Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима - про-
вера психофизичких способности се врши у Националној служби за 
запошљавање у Ваљеву; да поседују лекарско уверење, не старије 
од шест месеци; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање шест месеци или да нису правноснажном пресудом осуђени 
за кривична дела против достојанства личности и морала.
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ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“
Радљево, 14212 Бргуле

тел. 014/471-106

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Каленићу

2 извршиоца

Професор историје
са 50% радног времена

Професор информатике и рачунарства
са 30% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Професор француског језика
са 67% радног времена

Професор енглеског језика у другом циклусу
са 67% радног времена

Професор српског језика
са 44% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Професор математике
са 33% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Професор енглеског језика у првом циклусу
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Професор биологије
са 60% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

Професор музичке културе
са 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Професор техничког и информатичког образовања
са 10% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Психолог
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Осим 
ових услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 
120-122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и Правилником 
о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. 
гласник РС“, бр. 22/05 и 51/08). Кандидат поред пријаве доставља: 
уверење о држављанству (или оверену копију), извод из матичне 
књиге рођених (или оверену копију) и оверену копију дипломе о 
стеченом образовању. Лекарско уверење за рад са децом у основној 
школи доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење да кан-
дидат није осуђиван прибавља школа. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве 9

тел. 014/3431-066

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне струковне сту-
дије или основне академске студије) у трајању од три године или на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) - васпитач, у складу са чланом 39 став 1 тачка 2 Закона о предш-
колском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010), са 
радним искуством.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време (замена одсутне запослене на породиљском 

боловању)

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра васпитач, у скла-
ду са чланом 39 став 1 тачка 1 Закона о предшколском васпитању 
и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010), са радним искуством.

ОСТАЛО: 1. оверена фотокопија дипломе, односно уверење да канди-
дат поседује одговарајуће образовање; 2. да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уве-
рење); 3. уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. уверење о држављанству Репу-
блике Србије; 5. извод из матичне књиге рођених. Проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад са децом врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Докази о испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ из тачке 2 доставља се пре закључења уговора 
о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа. Документација не сме 
бити старија од шест месеци. Пријаве са биографијом и потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Осладићу, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат доставља дока-
зе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву, сви тражени докази морају бити достављени као оригинали 
или оверене фотокопије оригинала. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17526 Доњи Стајевац

Наставник математике
за 16 часова недељно

Наставник српског језика
за 17 часова недељно

Наставник руског језика
за 8 часова недељно

Наставник историје
за 7 часова недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

Наставник физике
за 6 часова недељно

Наставник техничког и информатичког образовања
за 8 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 
психофизичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат има држављанство РС; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: пријаву на конкурс, уверење о држављанству и оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи. Кандидат који буде примљен 
у радни однос дужан је да обави лекарски преглед. Школа ће по служ-
беној дужности набавити уверење о некажњавању за изабраног кан-
дидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА 
ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

17542 Врањска Бања, Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/545-218

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: професор разредне наста-
ве, на одређено време до краја школске 2013/2014. године, 
за рад у издвојеном одељењу у Бабиној Пољани.

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“
17542 Врањска Бања, Краља Петра I Ослободиоца 44

тел. 017/545-218

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Бабиној Пољани

УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема предвиђена Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 10/04 и 20/04), држављанство Републике Србије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 15 дана од дана завршетка огласа, о 
чему ће кандидати бити писмено обавештени.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР I ОСЛОБОДИЛАЦ“
17545 Корбевац
тел. 017/448-502

Професор математике
за рад у подручној школи у Кривој Феји, за 89% радног 

времена

Професор ликовне културе
за рад у подручној школи у Кривој Феји, за 50% радног 
времена, на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора

Професор техничког и информатичког образовања
за 40% радног времена

Професор информатике и рачунарства
за 40% радног времена

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - завршен одговарајући факул-
тет - VII/1 степен, у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидати 
поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да су држављани Републике Србије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву приложити: 
диплому о степену стручне спреме, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђи-
ваности из основног и вишег суда, а лекарско уверење се прилаже по 
доношењу одлуке о избору, пре закључења уговора о раду. Сва доку-
мента се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије, овера 
истих не може бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаву са документацијом 
слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „8. МАРТ“
17523 Прешево, Боре Вукмировића 26

тел. 017/660-095

Педагог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), члан 8 став 2 тач. 1 и 2, тј. високо образовање на студијама 
другог степена и лица са завршеним високим образовањем на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године.

Васпитач
за рад са ромском децом предшколског узраста, на српском 

језику

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-
на, на студијама првог степена у трајању до 3 године - више образо-
вање предвиђено Законом о основама система образовања и васпи-
тања, члан 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 3.

Васпитач
за рад у селу Црнотинце, са децом предшколског узраста, на 
албанском језику, на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати тре-
ба да испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама за васпитаче другог или првог сте-
пена, на студијама у трајању од 3 године - више образовање.

Васпитач
за рад са децом предшколског узраста, на албанском језику, на 

одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће високо обра-
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зовање стечено на студијама за васпитаче другог или првог степена, 
на студијама за васпитаче у трајању од три године - више образо-
вање. Пре доношења одлуке о избору врши се провера психофизич-
ких способности кандидата од стране Националне службе за запо-
шљавање.

Учитељ музичког васпитања
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, траженог занимања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству РС (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, диплому о стече-
ном одговарајућем образовању, лекарско уверење (доставља се пре 
закључивања уговора о раду) и уверење о неосуђиваности.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“

17514 Џеп
тел. 017/479-130, 479-240

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

на одређено време до краја школске године (31.08.2014.)

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чл. 8 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, као и услове пред-
виђене Правилником о организацији и систематизацији радних места 
у школи. За послове помоћног радника лице треба да има заврше-
ну основну школу. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију све-
дочанства о завршеној основној школи, уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених (оверена 
копија извода). Потврду да лице није осуђивано прибавиће школа 
по службеној дужности од надлежне полицијске управе. Лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од стране 
лица које буде примљено по конкурсу. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве подносити на 
адресу школе.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
17500 Врање, Боре Станковића 10

тел. 017/421-928

Наставник хармонике

Наставник кларинета
са 50% радног времена

Наставник трубе
са 30% радног времена

Наставник гитаре

Наставник гитаре
са 30% радног времена

Наставник солфеђа
са 30% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова прописаних Законом о раду испуњавају и посебне услове 
утврђене чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012). Кандида-
ти су дужни да уз пријаву (са основним подацима о себи) на конкурс 
доставе: биографске податке (осим лица која први пут заснивају рад-
ни однос), оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о дипломирању (не старије од 6 месеци од дана подношења 
пријаве), оригинал судско уверење о некажњавању (не старије од 
6 месеци од подношења пријаве), копију новог извода из матичне 
књиге рођених (са холограмом), оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од 

дана подношења пријаве), оверену копију радне књижице (уколико 
имају претходно радно искуство или су у радном односу), оверену 
копију личне карте, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту - лиценци (уколико је поседују). У поступку одлучивања о 
избору наставника директор школе врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких способности. Претход-
ну проверу психофизичких способности кандидата који испуне услове 
конкурса извршиће Национална служба за запошљавање у Врању, 
применом стандардизованих поступака, према терминима које она 
одреди. Лекарско уверење да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима - доставиће изабрани 
кандидати, пре закључења уговора о раду. Уверење из казнене еви-
денције МУП-а Србије школа ће прибавити по службеној дужности, по 
заснивању радног односа. Пријаве на конкурс са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова доставити лично или поштом, на адре-
су школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/474-095

Професор биологије
за 45% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са функције директора школе

Помоћни радник
за 50% радног времена

УСЛОВИ: За радно место професора биологије - могу да конкуришу 
кандидати који испуњавају услове у погледу стручне спреме на осно-
ву Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и сарадника у настави у стручним школама - бр. 8/2011. За радно 
место помоћног радника - послове може да обавља лице са заврше-
ном основном школом. Уз пријаву кандидат је дужан да приложи: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ“
17520 Бујановац, Село Жбевац

тел. 017/50-938

Наставник математике
за 44% радног времена

Педагог
на одређено време, за 40% радног времена, до повратка 

радника са функције

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

УСЛОВИ: услови по Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Кандидати треба да имају 
одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 6 месеци или да нису правноснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против достојанства личности и морала, 
да испуњавају опште законске услове. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз доказну доку-
ментацију слати на адресу: ОШ „Драгомир Трајковић“ Жбевац, 17521 
Ристовац, број тел. 017/50-938. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

 Наука и образовање
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ОШ „МИЂЕНИ“
17520 Бујановац, Село Муховац

тел. 063/8169-975

Наставник српског језика
од I до IV разреда, као нематерњи језик, са 9 часова недељно 
(45% радног времена), за рад у истуреним одељењима: Чар, 

Зарбинце и Сухарне

Наставник ликовне културе
са 10 часова недељно (50% радног времена), за рад у Муховцу 

и Брезници

Наставник математике
са 12 часова недељно (66,66% радног времена), за рад у 

Муховцу

Наставник физике
са 12 часова недељно (60% радног времена), за рад у Муховцу 

и Брезници

Наставник музичке културе
са 10 часова недељно (50% радног времена), за рад у Муховцу 

и Брезници

Наставник географије
са 14 часова недељно (70% радног времена), за рад у Муховцу 

и Брезници

Наставник енглеског језика
са 16 часова недељно (88,88% радног времена), за рад у 

Муховцу и Горњој Брезници

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 16 часова недељно (88,88% радног 

времена), за рад у Муховцу, Горња Брезница, Доња Брезница, 
Чар, Зарбинце и Сухарне

Наставник информатике
са 8 часова недељно (40% радног времена), за рад у вишим 

разредима у Муховцу и Горњој Брезници

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. одговарајуће 
образовање; 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; 4. држављанство 
Републике Србије. Доказе о испуњености услова из тач. 1 и 4 кан-
дидати подносе уз пријаву на конкурс, а из тач. 2 пре закључења 
уговора о раду, док доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оригинал диплому или оверену фотокопију, 
извод о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Кандида-
ти који конкуришу за радно место наставника српског језика, а који 
су стекли образовање на албанском језику треба да доставе доказ 
о знању српског језика (уверење да су положили испит из српског 
језика са методиком), док кандидати који су стекли образовање на 
српском језику (за исто радно место) треба да доставе доказ о знању 
албанског језика (уверење да су положили испит из албанског језика 
са методиком). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе или лично 
код секретара школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Јавног превоза нема ни у централној школи, ни у 
истуреним одељењима. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и на број телефона: 063/8169-975. Настава се 
изводи на албанском језику.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА“
17561 Радовница

Наставник математике
за 16 часова недељно

Наставник историје
за 7 часова недељно

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Црвеном граду, на одређено 

време до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном оделењу у Горњем Стајевцу, на одређено 

време до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

Наставник физичког васпитања
за 8 часова недељно, на одређено време до повратка радника 

са функције директора школе

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

Књиговодствени радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски смер.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати услове прописане законом: 
да су држављани Републике Србије, да имају одговарајуће образо-
вање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: ове-
рену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, а лекарско уверење при закључивању уговора о 
раду. Уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела предвиђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
Јелашница (код Врања)

17512 Стубал, Село Јелашница бб
тел. 017/476-250

1. Наставник српског језика
за 94,44% радног времена

2. Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

3. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Стајковцу, на одређено време 

до 31.08.2014. године

4. Васпитач
за рад у припремном одељењу, на одређено време до 

31.08.2014. године

5. Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

6. Сервир у ђачкој кухињи

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са 

 Наука и образовање
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чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и да 
испуњава услове из Правилника о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и сарадника у основној школи, односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
првог степена од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. За радно место 
под бр. 3 и 4 - могу конкурисати и кандидати са одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена, студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. За радно место под бр. 5: канди-
дат треба да има средње образовање и сертификат, односно уводну 
обуку за педагошког асистента, да има једну годину радног искуства 
на пословима педагошког асистента. За радно место под бр. 6: II или 
III степен - одговарајуће струке, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања за које је изречена казна затвора 
од најмање три месеца. Остало: држављанство Републике Србије, да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси само доказ о 
стручној спреми и доказ о држављањству. Остала докази се подносе 
приликом закључења уговора о раду.

ПОЉОПРИВРЕДНО - ШУМАРСКА ШКОЛА 
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор српског језика и књижевности
са 11% радног времена, до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: VII степен, завршен филолошки факултет, група српски 
језик и књижевност.

Професор математике
са 33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен, завршен природно-математички факултет.

Професор биологије
са 16 часова недељно, до повратка професора са функције в.д.

УСЛОВИ: VII/1 степен, завршен природно-математички факултет, 
смер биологија.

Професор хемије
са 4 часа недељно, на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен, завршен природно-математички факултет, 
смер хемија.

Професор сточарске групе предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен, завршен пољопривредни факултет, смер сто-
чарство.

Професор социологије
са 4 часа недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен, професор социологије.

Професор физике
са 6 часова недељно до повратка радника са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен, математички факултет, смер физика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: оверену копију дипломе, 
извод из матчне књиге рођених; уверење о држављанству; лекарско 
уверење да кандидат има психофизичку и здравствену способност за 
рад са децом и уверење да није под истрагом.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
17520 Бујановац, Село Биљача

тел. 017/647-200

Настава на српском језику

Наставник српског језика
за 44% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник математике
за 44% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник енглеског језика
за 32% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник физичког васпитања
за 30% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник руског језика
за 22% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Настава на албанском језику

Наставник француског језика
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник српског језика као нематерњег језика

Наставник српског језика као нематерњег језика
за 65% радног времена

Наставник албанског језика
за 88% радног времена

Наставник немачког језика
за 33% радног времена

Наставник енглеског језика

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
за 42% радног времена

Наставник музичке културе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове утврђене у чл. 
24-28 Закона о раду, као и посебне услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има одговарајуће образовање, 
психичку, физичку 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 система обра-
зовања и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Кан-
дидати за наставника српског језика као нематерњег језика треба 
да доставе документ о знању албанског језика. Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу стручне спреме: VII степен стручне спре-
ме, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 од 07.11.2012.). Уз пријаву на конкурс доста-
вити следећу документацију: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, фотокопију личне карте, 
уверење о здравственом стању и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. У поступку одлучивања о избору наставника 
врши се претходна провера способности коју врши Национална служ-
ба за запошљавање, а лекарско уверење подноси се пре закључи-
вања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 017/647-200. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање
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ОШ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“
17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб

тел. 017/877-091

Наставник српског језика
са 82,5% радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 
године, за рад у издвојеном осморазредном одељењу Горња 

Љубата

Наставник енглеског језика
са 44% радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 

године, за рад у издвојеном осморазредном одељењу Бистар

Наставник енглеског језика
са 44% радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 
године, за рад у издвојеном осморазредном одељењу Доња 

Љубата

Наставник енглеског језика
са 44% радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 

године, за рад у издвојеном осморазредном одељењу Горња 
Љубата

Наставник енглеског језика
са 33% радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 

године, за рад у издвојеном осморазредном одељењу Горња 
Лисина

Наставник физике
са 70% радног времена, за рад у издвојеним осморазредним 
одељењима: Бистар, Доња Љубата, Горња Љубата и Горња 

Лисина

Наставник математике
са 88% радног времена, за рад у издвојеном осморазредном 

одељењу Бистар

Наставник грађанског васпитања
са 75% радног времена, за рад у издвојеним осморазредним 
одељењима: Бистар, Доња Љубата, Горња Љубата и Горња 

Лисина

Наставник музичке културе
са 90% радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 
године, за рад у издвојеним осморазредним одељењима: 

Бистар, Доња Љубата, Горња Љубата и Горња Лисина

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

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном четвороразредном одељењу Горње 

Тламино

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања, уз 
обавезно положен испит из бугарског језика са методиком наставе 
бугарског језика на одговарајућем факултету, јер се настава изводи 
двојезично - на српском језику и матерњем бугарском језику.

Наставник разредне наставе
на одређено време до 25.08.2014. године, за рад у издвојеном 

четвороразредном одељењу Ресен

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања, уз 
обавезно положен испит из бугарског језика са методиком наставе 
бугарског језика на одговарајућем факултету, јер се настава изводи 
двојезично - на српском језику и матерњем бугарском језику.

Наставник разредне наставе
на одређено време до 25.08.2014. године, за рад у издвојеном 

четвороразредном одељењу Рибарци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања, уз 
обавезно положен испит из бугарског језика са методиком наставе 
бугарског језика на одговарајућем факултету, јер се настава изводи 
двојезично - на српском језику и матерњем бугарском језику.

Наставник разредне наставе
на одређено време до 25.08.2014. године, за рад у издвојеном 

четвороразредном одељењу Назарица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања, уз 
обавезно положен испит из бугарског језика са методиком наставе 

бугарског језика на одговарајућем факултету, јер се настава изводи 
двојезично - на српском језику и матерњем бугарском језику.

ОСТАЛО: За сва радна места, кандидати уз пријаву достављају: 1. 
диплому о одговарајућем образовању; 2. уверење о држављанству 
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених; 3. доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (прибавља школа по службеној дужности); 4. да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (проверу психичких способности врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака), а 
лекарско уверење изабрани кандидати достављају школи пре закљу-
чивања уговора о раду; 5. послове наставника предметне наставе 
може да обавља лице које је средње, више или високо образовање 
стекло на бугарском језику или које је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, с обзиром да се 
образовно-васпитни рад у школи остварује двојезично - на матерњем 
бугарском и српском језику. Пријаве на конкурс, са документацијом 
из тач. 1, 2 и 3 којом се доказује испуњавање услова за заснивање 
радног односа, доставити на горенаведену адресу школе, у року од 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“
17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб

тел. 017/877-091

Помоћни радник - чистач
са 1/2 радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 
године, за рад у издвојеном четвороразредном одељењу 

Паралово

Помоћни радник - чистач
са 1/2 радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 
године, за рад у издвојеном четвороразредном одељењу 

Рибарци

Помоћни радник - чистач
са 1/2 радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 

године, за рад у издвојеном четвороразредном одељењу Мусуљ

Помоћни радник - чистач
са 1/2 радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 
године, за рад у издвојеном четвороразредном одељењу 

Црноштица „Две реке“

Помоћни радник - чистач
са 1/2 радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 

године, за рад у издвојеном четвороразредном одељењу Дукат 
„Центар“

Помоћни радник - чистач
са 1/2 радног времена, на одређено време до 25.08.2014. 

године, за рад у издвојеном четвороразредном одељењу Горње 
Тламино

УСЛОВИ: лица без занимања и стручне спреме (I степен - НК). За сва 
радна места, кандидати уз пријаву достављају: сведочанство о завр-
шеној основној школи; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; доказ да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уверење о 
здравственој способности изабрани кандидати достављају школи пре 
закључивања уговора о раду. Пријаве на оглас и остала документа 
кандидати подносе на горенаведену адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни центар
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ОШ „ПРОФ. ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ“
17523 Прешево, 15. новембар 106

тел. 017/660-105

Наставник албанског језика и књижевности

Наставник албанског језика и књижевности
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник албанског језика и књижевности
за 40% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник српског језика и књижевности
за 65% радног времена, за извођење наставе у другом циклусу 

(I-IV разред)

Наставник физичке културе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Наставник техничког и информатичког образовања
за 60% радног времена

Наставник биологије
за 60% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник енглеског језика и књижевности
за 50% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник енглеског језика и књижевности
за 50% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Наставник математике

Наставник математике
за 60% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања, завршен 
одговарајући факултет за тражено занимање и стручна спрема про-
писана Правилником о врсти стручне спреме професора - наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 9/96, 3/99, 10/02, 20/04 и 5/05); уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење дос-
тавља се пре потписивања уговора о раду. Школа прибавља доказ 
прописан чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) - потврду надлежног органа о нео-
суђиваности. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса пре 
доношења коначне одлуке биће упућени на проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
О месту и датуму провере кандидати ће бити обавештени по истеку 
рока за подношење пријава. Како се образовно-васпитни рад оства-
рује на језику националне мањине, тј. на албанском језику, кандидати 
који се пријављују на конкурс морају да имају доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. У школи се изводи настава 
на албанском језику. Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ „АЛИ БЕКТАШИ“
17520 Бујановац, Село Несалце

тел. 017/490-814

Наставник математике

Наставник српског језика
на одређено време до окончања судског процеса

Наставник српског језика
са 60% радног времена

Наставник музичке културе
са 65% радног времена

Наставник биологије
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Наставник рачунарства и информатике
са 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: да кандидати имају високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 
44/10) или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра 
2005. године, одговарајући факултет. Кандидати поред општих услова 
утврђених Законом о раду треба да испуњавају и следеће услове на 
основу члана 120 став 1 тач. 1-4 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11): одго-
варајуће образовање (на основним студијама у трајању од најмање 
четири године); психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Лица која конкуришу за радно место наставника српског језика морају 
да имају доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (албански језик). Доказ да кандидат има одговарајуће образовање 
и држављанство Републике Србије и доказ о знању језика подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - пре закључења уговора 
о раду, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца - прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати подносе ком-
плетну документацију школи. Непотпуна и неблаговремено приспела 
документација неће се узимати у разматрање.

БИБЛИОТЕКА „МЕМЕТ ЈУСУФИ“
17523 Прешево, Маре Лончара бб

тел. 017/661-230

Виши референт (књижничар)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног или техничког смера 
и да нема законских сметњи за заснивање радног односа. Уз пријаву 
доставити: извод из матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми 
(диплома) и уверење да кандидат није под истрагом или да се не води 
кривични поступак.

Библиотекар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, друштвеног, просветног или 
педагошког смера, најмање 3 године радног искуства и да нема 
законских сметњи за заснивање радног односа. Уз пријаву доставити: 
извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми (диплома), 
уверење да кандидат није под истрагом или да се не води кривични 
поступак, уверење о радном искуству и лекарско уверење.

 Наука и образовање

Национална служба за запошљавање

обука за активно тражење посла

ИНФОРМИСАНОСТ 
СИГУРНОСТ 

САМОПОУЗДАЊЕ



Бесплатна публикација о запошљавању 91  13.11.2013.  |  Број 543  |   

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“
17520 Бујановац, Вука Караџића бб

тел. 017/651-141

Васпитач за реализацију предшколског програма
на албанском језику, на одређено време до 12 месеци

Васпитач за реализацију предшколског програма
на албанском језику, на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: стручна спрема - дипломирани васпитач у складу са чланом 
121 Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: 
диплому о завршеној школи, уверење о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених и личну карту. Уверење о здравственој спо-
собности подноси се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене 
евиденције прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

вршац

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

тел. 013/831-700

Помоћни радник

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: да има завршену основну школу (I степен стручне 
спреме); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: доказ о завршеној основној школи 
(оверен препис или оверену фотокопију свеодочанства или уверења) 
и доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству). Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА 
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Конкурс објављен 18.09.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: наставник разредне наста-
ве, за рад у издвојеном одељењу ОШ „Бранко Радичевић“ 
Уљма у Шушари. У осталом делу конкурс је непромењен.

зајечар

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник историје
на одређено време, са 35% радног времена, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка са фунцкије

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног образовања и васпитања, на 

одређено време, са 15% радног времена, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка са функције

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник руског језика
са 11% радног времена

Наставник италијанског језика
са 11% радног времена

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

запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, пред-
виђених чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13) и чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 5/2013), кан-
дидати морају да имају одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама 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; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, као и да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне 
спреме утврђене Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Лица која су стекла 
академско звање мастер морају да имају претходно завршене основне 
академске студије. Кандидати који се пријављују на конкурс морају да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова, осим кандидата 
који су у току студија положили испит из педагогије и психологије 
или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу. Кандида-
ти морају да имају и психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 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; да знају језик на ком се остварује образовно - васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: кратку 
биографију, са податком да ли је у протеклих шест месеци тестиран 
и где, као и следећу документацију: диплому (уверење) о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење 
о држављанству Републике Србије; лица која су стекла академско 
звање мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о прет-
ходно завршеним основним студијама, а кандидати за радно место 
психолога који су стекли академско звање мастер, односно дипло-
мирани - мастер треба да доставе и доказ да поседују најмање 30 
ЕСПБ из развојно - педагошких предмета; доказ о поседовању образо-
вања 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 - издат од стране високошколске 
установе или други одговарајући доказ о положеном испиту из педа-
гогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; кандидат за радно 
место наставника грађанског васпитања треба да достави доказ да је 
савладао програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско 
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васпитање за одговарајући разред, односно да је претходно завршио 
неки од следећих програма: Обука за наставника грађанског вас-
питања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће 
комуникације; Активна настава кроз учење; Едукација за ненасиље; 
Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Кул-
тура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Без-
бедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или 
доказ да има завршен специјалистички курс за наставника грађанског 
васпитања на одговарајућој високошколској установи; уколико кан-
дидат није стекао средње и високо образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Неопходно је да 
кандидати доставе документацију у оригиналу или као оверене фото-
копије. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, а доказ о здрав-
ственој способности достављају изабрани кандидати, пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања, лично или на горенаведену адресу.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 4

Наставник физике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи за обављање послова настав-
ника физике, 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; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 
да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у установи. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да уз краћу биографију доставе: доказ о 
испуњености услова у погледу стручне спреме; уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој спо-
собности кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да 
кандидат није осуђиван за наведена кривична дела - прибавља шко-
ла. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. У 
пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи и број 
телефона. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
19224 Салаш, Маршала Тита 35

тел. 019/470-126

Наставник математике
са 33% радног времена

Наставник физике
са 50% радног времена

Наставник француског језика
са 78% радног времена

Наставник грађанског васпитања у другом цуклусу 
основног образовања и васпитања

са 20% радног времена

Наставник енглеског језика у првом циклусу основног 
образовања и васпитања

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

УСЛОВИ: високо образовање прописано чланом 8 и чланом 121 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013), уз одговарајући стручни назив прописан 

Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних пред-
мета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013) за горенаведене наставнике у предметној наста-
ви. Поред одговарајућег високог образовања стеченог на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске 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 образовање до 10.09.2005. године, кандидат мора да 
има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 став 4 
горенаведеног Закона), док 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 члана 8 
став 4 горенаведеног закона. Осим наведених услова у погледу одго-
варајућег образовања, кандидат мора испуњавати и остале услове за 
пријем у радни однос из члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, као и опште услове за заснивање радног одно-
са прописане другим важећим законима и прописима. У пријави се 
мора навести тачан назив радног места за које кандидат конкурише, 
а пожељно је да се наведе и податак да ли је и где кандидат у прет-
ходних шест месеци тестиран у Националној служби за запошљавање 
ради претходне психолошке процене способности. Уз пријаву се оба-
везно прилаже и краћа биографија са адресом и контакт телефоном, 
оверена фотокопија дипломе или уверења (не старије од 6 месеци) 
о стеченом одговарајућем образовању, као и одговарајући 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 уста-
нови, у складу са ЕСПБ (потврда, уверење или други документ који 
издаје високошколска установа), односно доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије у току студија (потврда, уверење 
или други документ који издаје високошколска установа) или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (потвр-
да, уверење или други документ који издаје високошколска установа 
или надлежни орган). Лица која су стекла академско звање мастер 
морају доставити доказ да су претходно завршила основне академске 
студије. Доказ о познавању српског језика, као језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад, доставља се уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други 
документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе). За радна места за 
која су важећим правилницима о степену и врсти образовања настав-
ника који изводе образовно-васпитни рад из обавезних или изборних 
предмета, прописани додатни посебни услови за рад на том радном 
месту, кандидати су дужни да доставе и одговарајући доказ о испуње-
ности тих услова. Осим наведеног, сви кандидати уз пријаву обавезно 
достављају и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених. Документа се достављају у ори-
гиналу или као оверене копије и иста се по окончању конкурса не 
враћају кандидатима. 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 под-
ношење пријава. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима - изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности, у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, службено прибавља школа. Неблаговремене, непотпуне, 
нечитке или неразумљиве пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве на конкурс подносе се непосредно секретаријату школе или препо-
рученом пошиљком, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 93  13.11.2013.  |  Број 543  |   

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19206 Велики Извор

тел. 019/467-115

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник шпанског језика
са 44% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 20% радног времена

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног образовања и васпитања, са 10% 

радног времена

Наставник изборног предмета шах
у другом циклусу основног образовања и васпитања, са 10% 

радног времена

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

дана, са 95% радног времена

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања, на 

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

Наставник енглеског језика
у другом циклусу основног образовања и васпитања, на 

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

УСЛОВИ: високо образовање прописано чланом 8 и чланом 121 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), уз одговарајући стручни назив 
прописан Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) за горенаведене наставнике у пре-
дметној настави. Поред одговарајућег високог образовања стеченог 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 
кандидат мора да има и 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 
(члан 8 став 4 горенаведеног Закона), док 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 образо-
вање из члана 8 став 4 горенаведеног Закона. Осим наведених услова 
у погледу одговарајућег образовања, кандидат мора испуњавати и 
остале услове за пријем у радни однос из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и опште услове за засни-
вање радног односа прописане другим важећим законима и пропи-
сима. У пријави се мора навести тачан назив радног места за које 
кандидат конкурише, а пожељно је да се наведе и податак да ли је 
и где кандидат у претходних шест месеци тестиран у НСЗ ради прет-
ходне психолошке процене способности. Уз пријаву се обавезно при-
лаже и краћа биографија са адресом и контакт телефоном, оверена 
фотокопија дипломе или уверења (не старије од 6 месеци) о стеченом 
одговарајућем образовању, као и одговарајући доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са ЕСПБ (потврда, уверење или други документ који издаје високош-
колска установа), односно доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије у току студија (потврда, уверење или други документ 

који издаје високошколска установа) или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу (потврда, уверење или други 
документ који издаје високошколска установа или надлежни орган). 
Лица која су стекла академско звање мастер морају доставити доказ 
да су претходно завршила основне академске студије. Доказ о позна-
вању српског језика, као језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад, доставља се уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе). За радна места за која су важећим 
Правилницима о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из обавезних или изборних предмета пропи-
сани додатни посебни услови за рад, кандидати су дужни да доставе 
и одговарајуће доказе о испуњености тих услова. Осим наведеног, сви 
кандидати уз пријаву обавезно достављају и уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. 
Документа се достављају у оригиналу или као оверене копије и иста 
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. У поступку одлу-
чивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, дирек-
тор 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. Лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности, у складу са чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, службено прибавља 
школа. Неблаговремене, непотпуне, нечитке или неразумљиве прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс подносе се непо-
средно секретаријату школе или препорученом пошиљком, на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ДОМ КУЛТУРЕ „КЊАЖЕВАЦ“
19350 Књажевац, Бранка Радичевића бб

тел. 019/732-520

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована лица 
која поред општих услова прописаних законом испуњавају и сле-
деће посебне услове: имају високо образовање стечено на студијама 
трећег степена - доктор наука, другог степена, мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије, магистар наука стечено у оквиру друштвено-хуманистич-
ких наука, техничко-технолошких наука или уметности, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године на економ-
ском, правном или факултету уметности, односно другом факултету 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, најмање 
три године радног искуства, да поседују организаторске способности. 
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: диплому о високом обра-
зовању, уверење о држављанству, потврду о потребном радном 
искуству, уверење из казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве Министарства унутрашњих послова и казнене евиденције надлеж-
ног основног суда да нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за неко 
од кривичних дела против привреде, заштите животне средине, при-
мања или давања мита, кривично дело преваре, која не могу бити 
издата пре дана објављивања конкурса, образложени предлог про-
грама рада и развоја Дома културе. Рок за достављање пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве као и 
потребна документација (диплома, уверење о држављанству, потвр-
да о потребном радном искуству, уверење из казнене евиденције, 
образложени предлог програма рада и развоја Дома културе), дос-
тављају се у оригиналу или у овереној фотокопији, на адресу: Дом 
културе „Књажевац“, Бранка Радичевића бб, 19350 Књажевац.

 Наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни центар
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ОШ „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“
19233 Подгорац
тел. 030/460-294

Помоћни радник
на одређено време до повратка запослене одсутне дуже од 60 

дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним Законом о раду и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
тј. 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. 
Уз пријаву са биографијом приложити: доказ о одговарајућем обра-
зовању (диплома или уверење), уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Документа се подносе у оригиналу или у ове-
реној фотокопији, не старија од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

зрењанин

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник естетске и декоративне козметике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани сликар; академски сликар; професор ликов-
них уметности; професор примењених уметности; дипломирани сли-
кар - сценограф; мастер ликовни уметник; мастер примењени умет-
ник; мастер дизајнер; мастер конзерватор и рестауратор. 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 - Просветни 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), као и посебне услове из Правилника о организацији 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 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; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или овере-
ну 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 кандидат стекао средње, више или високо образовање 
на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотоко-
пију доказа 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 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (уверење одговарајуће 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 (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним докази-
ма о испуњавању услова је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. С обзиром да школа прибавља доказ о 
неосуђиваности, у складу са Законом о основама система образовања 

и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће 
податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе извод 
из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу на адресу: Медицин-
ска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: „За 
конкурс“ или се предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 
Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна обавештења могу се добити 
од секретара школе, лично или на број телефона: 023/533-270.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПАВА СУДАРСКИ“
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Помоћни радник - спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене, за рад у 

Новом Милошеву

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: завршена основна школа, да је здрав-
ствено способан за обављање послова помоћног радника. Уз пријаву 
кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или овере-
ну фотокопију): сведочанство о завршеном основном образовању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом из чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - установа ће 
прибавити службеним путем. Лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве са кратком биогра-
фијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним, 
а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање наставник/виши наставник страног 
језика, ужа научна област Светски језици - Енглески 

језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог степена, академски назив 
магистра, објављени стручни радови у одговарајућој области и спо-
собност за наставни рад (члан 68 Закона о високом образовању). 
Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, био-
графија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и 
стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књи-
ге и саме радове), подносе се Факултету, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. 
Контакт телефон: 023/550-501.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у 
члану 8 и члану 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/13), члану 
3 став 1 тачка 8 и тачка 11 Правилника о врсти и степену образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013), као и да 
испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе: одго-
варајуће више или високо образовање, да има следећи стручни назив: 
професор физике; дипломирани физичар; професор физике и хемије; 
дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и основа 
технике; дипломирани педагог за физику и основе технике; профе-
сор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломира-
ни 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; про-
фесор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; 
дипломирани професор физике и хемије за основну школу; дипломи-
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рани професор физике и основа технике за основну школу; дипломи-
рани физичар за општу физику; дипломирани физичар за теоријску 
и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику и опш-
тетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофи-
зика; професор физике-информатике; дипломирани физичар-меди-
цинска физика; дипломирани професор физике-мастер; дипломирани 
физичар-мастер; мастер физичар; 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; 
дипломирани професор физике-информатике, мастер; дипломирани 
физичар-професор физике-мастер; дипломирани физичар-теоријска 
и експериментална физика-мастер; дипломирани физичар-примење-
на и компјутерска физика-мастер; дипломирани физичар-примење-
на 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.

Наставник хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у 
члану 8 и члану 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/13), члану 
3 став 1 тачка 8 и тачка 11 Правилника о врсти и степену образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013), као и 
да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе: 
одговарајуће више или високо образовање, да има следећи стручни 
назив: дипломирани хемичар; професор хемије; професор хемије и 
физике; професор хемије и биологије; дипломирани хемичар опште 
хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани 
физикохемичар; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; 
професор биологије и хемије; професор физике и хемије за основ-
ну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани 
хемичар-професор хемије; дипломирани професор хемије-мастер; 
професор физике-хемије; професор географије-хемије; професор 
биологије-хемије; дипломирани професор физике-хемије, мастер; 
дипломирани професор биологије-хемије-мастер; дипломирани 
педагог за физику и хемију; дипломирани физичар-професор физи-

ке и хемије за основну школу-мастер; дипломирани хемичар-мастер; 
мастер професор хемије; мастер хемичар; мастер професор физике 
и хемије; мастер професор биологије и хемије; професор физике и 
хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, 
дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани професор 
хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије - 
хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике 
- хемије, мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, 
дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар - 
професор физике и хемије за основну школу - мастер, дипломира-
ни хемичар - мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мас-
тер професор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије хемије.

ОСТАЛО: образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија и након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом и да има 
држављанство Републике Србије; да је држављанин РС; да зна језик 
на ком се изводи образовно-васпитни рад; да је пунолетан; да има 
извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Ови услови доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; потврду високошколске установе 
о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са ЕСПБ, уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; кандидати са вишом стручном спремом достављају потврду о 
заснованом радном односу на неодређено време и о трајању истог 
у другој установи. Фотокопије приложених докумената морају бити 
уредно оверене. Извештај о извршеном лекарском прегледу доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Извештај из каз-
нене евиденције МУП-а школа прибавља по службеној дужности. Рок 
за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс 
слати на адресу школе.
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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)


