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Уводник

За бољи привредни и  
друштвени амбијент

Око 40 одсто послодаваца не планира запошљавање 
младих у наредном периоду, због тешке економске ситуа-
ције, показало је истраживање „Бољи услови за запошља-
вање младих“, које је Унија послодаваца Србије спровела 
у сарадњи са Савезом самосталних синдиката Србије, УГС 
„Независност“, Министарством омладине и спорта, Нацио-
налном службом за запошљавање и „Инфостудом“, а уз 
подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance SLA. Истра-
живање је обухватило 259 малих, средњих и великих ком-
панија, а анкетирана је  1.141 особа, старости до 30 година.

Председник Уније послодаваца Србије, Небојша Атанац-
ковић, рекао је да послодавци желе да се укључе у запошља-
вање младих, али да је потребно да се направи привредни 
амбијент који би то и подстакао. „Проблем запошљавања 
младих је веома изражен, а они су увек носиоци прогреса, 
па је стварање могућности за њихово квалитетно запошља-
вање веома значајно, јер ће повољно утицати на конкурент-
ност фирми“, нагласио је Атанацковић. 

Ратни војни инвалиди су категорија становништва о 
којој држава брине на одговоран начин. Шта је то што држа-
ва чини како би олакшала положај, пре свега ратних војних 
инвалида и њихових породица, за „Послове“ говори Него-
ван Станковић, државни секретар за борачко-инвалидску 
заштиту у Министарству рада, запошљавања и социјалне 
политике. Станковић оцењује сарадњу Сектора за борач-
ко-инвалидску заштиту Министарства рада, запошљавања 
и социјалне политике и Националне службе за запошља-
вање као задовољавајућу. Прописима у области борачко-ин-
валидске заштите утврђено је као посебно право - право на 
накнаду за време незапослености ратних војних инвалида. 
Право се може, поред осталих услова, остварити уколико 
је ратни војни инвалид на евиденцији Националне службе 
за запошљавање. Право се губи ако особа одбије понуђено 
запослење. Поред тога, прописима из борачко-инвалидске 
заштите утврђено је право на професионалну рехабилита-
цију и новчану накнаду за време рехабилитације.

Уједињене нације су пре готово шест деценија прогла-
силе 20. новембар за Светски дан детета, како би се јавности 
скренула пажња на све обавезе које друштво има према 
деци, као и на најважније проблеме са којима се деца суо-
чавају. Организација „Пријатељи деце Србије“ подсећа др-
жавне, невладине институције, организације, појединце, да 
деца у Србији и даље живе у атмосфери пораста сиромаштва 
и насиља, пада квалитета образовања, здравствене заштите 
и мањка садржаја који подстичу здрав развој, креативност, 
стваралаштво, толеранцију... Свако друго дете у узрасту до 
14 година доживело је неки облик насиља у породици или 
у школи, а 13,7 одсто је сиромашно, подсећа организација 
„Пријатељи деце Србије“.

Редакција



Belgrade Venture Forum

Пријавило се више од 30 страних и домаћих инвеститора са укупним инвестиционим 
портфолиом од преко 2 милијарде евра, спремних да инвестирају од 25.000 до више 

милиона евра по компанији

Највећи инвестициони форум на Балкану, Belgrade 
Venture Forum (BgVF), посвећен финансирању ино-
вативних малих и средњих предузећа и развоју 
предузетништва, одржан је протекле недеље, у бе-

оградском хотелу „Метропол“. Други по реду Форум, који 
организује Serbian Venture Network (SeVeN), најбољим стар-
таповима пружа могућност упознавања и састанака са 
инвеститорима, размену искустава са прошлогодишњим 
такмичарима, као и прилику за упознавање потенцијал-
них пословних партнера. Одржано је такмичење компанија 
које желе да се представе пред великим бројем домаћих и 
иностраних инвеститора. За присуство на BgVF пријавило 
се више од 30 страних и домаћих инвеститора са укупним 
инвестиционим портфолиом од преко 2 милијарде евра, 
спремних да инвестирају од 25.000 до више милиона евра 
по компанији. 

Belgrade Venture Forum је отворио министар привреде, 
Саша Радуловић, поруком да је држава из буџета издвојила 
четири милијарде динара које ће се од јануара 2014. користи 
за привлачење приватних „венчер капитал“ фондова.

„То ће донети приватни новац, а држава ће коинвес-
тирати у износу од 20 до 40 одсто. Реч је о инвестиционим 
фондовима за развој иновација које су преко потребне срп-
ској економији“, рекао је Радуловић. Нагласио је да су тим 
фондовима потребни пројекти за финансирање и позвао 
све предузетнике и иноваторе у Србији да их понуде. Према 
његовим речима, улагањем у иновације, које су будућност 
сваке земље, Србија ће добити нови замајац и отворити ново 
поглавље за будућност.

„Проблем је у томе што улагања у иновације обично 
имају првих неколико година губитке и потребно је време 
док почну да стварају профит, због чега банке не могу да 
финансирају такве пројекте. Влада Србије спроводи три вр-
сте системских мера за привлачење страних инвестиција 
- помагање државним предузећима, доступнији кредити и 
регулаторна реформа“, нагласио је Радуловић и додао да ће 
држава очистити предузећа у реструктурирању од дуговања 
и решити њихове проблеме како би их поставила на здраве 
ноге, што ће бити најбољи полигон за привлачење страних 
инвестиција.

„Ово ће, такође, бити јак магнет за наше људе у иностран-
ству да се врате у Србију“, рекао је Радуловић. Министар је 
истакао да се држава више неће директно мешати у то ко ће 
добијати новац. Према његовим речима, искуства у Израе-
лу представљају добар модел који би требало применити и у 
Србији, с обзиром да је та земља остварила велики преокрет 
у инвестиционим делатностима и у ИТ сектору. Радуловић 

је изразио очекивање да ће фондови бити покренути већ у 
јануару идуће године и да ће бити објављен јавни позив како 
би се на основу пристиглих понуда креирали фондови за кон-
кретне пројекте.

„Министарство привреде ради заједно са Народном 
банком Србије (НБС) и Министарством финансија како би се 
снизиле каматне стопе и кредити за привреду постали дос-
тупнији. Такође, спроводимо активности и на регулаторној 
реформи, како би услови пословања у Србији постали мно-
го бољи. Тај скуп системских мера ће учинити Србију јако 
атрактивном. Много је важније донети нови Закон о раду и 
Закон о планирању и изградњи него обезбедити субвенције“, 
нагласио је Радуловић. 

По његовим речима, радници фабрика као што је „14. 
октобар“ из Крушевца, примаће минималац у наредна два 
месеца, док не профункционише Транзициони фонд, јер „има 
радника који немају шта да једу“. Транзициони фонд, који ће 
помагати предузећа у реструктурирању, почеће да ради 1. 
јануара идуће године, а држава ће до тада давати кредитну 
подршку најугроженијим фирмама. 

Коментаришући програм мера кредитне подршке Вла-
де Србије за три предузећа у реструктурирању - крушевачку 
Индустрију машина и компоненти „14. октобар“, смедеревски 
ФЖВ „Желвоз“ а.д. и „Петар Драпшин“ а.д. у Младеновцу, Ра-
дуловић је рекао новинарима да је држава за 2014. предвиде-
ла Транзициони фонд како би се помогло запосленима.

А.Б.

нАјвЕЋИ ИнвЕсТИЦИонИ 
сКУп нА бАлКАнУ

Предузетничке идеје
Највећи инвестициони форум на Балкану - Belgrade Venture 

Forum, са више од 50 говорника из 15 земаља, учесницима је по-
нудио 12 кључних предавања и седам панела, а представљени 
су и примери најбоље праксе успешних европских региона, као 
што су Фландрија и Баскија. На конференцијском делу фору-
ма, између осталих, покривене су и теме о женама у предузет-
ништву, корпоративном инвестирању, изазовима и приликама 
прекограничних инвестиција, академске институције и преду-
зетничке компаније, нове технологије у здравству... Паралел-
но, инвеститорима је представљено 38 предузетничких идеја, 
изабраних по стриктно утврђеним критеријумима, међу више 
од 130 пријава инвестиционих жирија. Главни фокус другог 
дана је био на развоју стартапова и примене најбољих пракси 
у региону и Европи, а учесници су се упознали са искуствима 
стартапова који су већ остварили сарадњу са инвеститорима и 
корпоративним инвестирањем.
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Интервју: Негован Станковић, државни секретар за борачко-инвалидску заштиту

Радним текстом Закона о борачко-инвалидској заштити траже се решења за све групације 
ратних ветерана и чланове њихових породица. Прибављају се и усаглашавају мишљења 
бројних удружења ратних ветерана. Није утврђен прецизан датум, али се настоји да нови 
закон буде донет што пре

Ратни војни инвалиди су категорија становништва о 
којој држава брине на одговоран начин. Шта је то што 
држава чини како би олакшала положај, пре свега рат-
них војних инвалида и њихових породица, за „Посло-

ве“ говори Негован Станковић, државни секретар за борач-
ко-инвалидску заштиту у Министарству рада, запошљавања 
и социјалне политике.

Шта су приоритети државе како би се ратним вој-
ним инвалидима и члановима њихових породица омо-
гућило укључивање у нормалне животне токове?

Садашњу заштиту ратних војних инвалида (РВИ) уређују 
бројни прописи из области борачко-инвалидске заштите 
(више закона, две уредбе Владе Републике Србије, двадесетак 
подзаконских аката). Поред ових прописа, одређени видови 
заштите обезбеђују се и прописима из других области, као и 
актима локалних самоуправа. Стога се заштита ратних вој-
них инвалида мора сагледавати имајући у виду све облике: 

материјалну заштиту, здравствену заштиту, решавање стам-
бених потреба, рехабилитацију, решавање родноправних пи-
тања, признавање одређених комуналних бенефиција...

Наведеним прописима из области борачко-инвалидске 
заштите утврђено је 10 група телесног оштећења војних ин-
валида. У зависности од степена телесног оштећења одређују 
се износ личне инвалиднине и друга изведена права: дода-
так за негу и помоћ, ортопедски додатак, ортопедска и друга 
помагала, накнада за време незапослености, борачки дода-
так, право на путничко моторно возило, материјално обез-
беђење и друго.

Ако се сагледа свеобухватност материјалне и друге 
заштите која се обезбеђује војним инвалидима сагласно 
телесном оштећењу и материјалним приликама њихових 
домаћинстава, општи је став да је ова заштита сасвим задо-
вољавајућа.

Постоји ли тачна евиденција о броју ратних вете-
рана из сукоба од 1991. до 1999. године?

У прописима у области борачко-инвалидске заштите 
не користи се термин „ратни ветеран“, већ термини: „борац“, 
„ратни“ или „мирнодопски војни инвалид“ и слично, за које су 
дате дефиниције и прописани услови за признавање права. 

Питање дефинисања појма „ратни ветеран“ није само 
правно већ, пре свега, политичко питање, које је у вези са 
низом проблема: у чијој надлежности је дефинисање појма - 
Министарства рада, Министарства одбране или неког другог 
органа или институције; који учесници оружаних акција и 
рата на овим просторима се могу сматрати ратним ветера-
нима Србије: да ли учесници оружаних акција у земљи после 
17. августа 1990. године до трајања СФРЈ, да ли се могу обух-
ватити и учесници оружаних акција ван територије Србије у 

договором до пУНе 
ресоЦиЈализаЦиЈе

Преко 100 удружења
Сарадњу Министарства рада, запошљавања и социјалне 

политике са удружењима ратних ветерана државни секретар 
оцењује као добру.

- Kомуникација нашег министарства са ветеранском попу-
лацијом одвија се кроз непосредне контакте са представницима 
удружења и појединцима. Сарадња се, првенствено, oгледа у 
обостраним активностима на сагледавању проблема у оства-
ривању борачко-инвалидске заштите и предлагању решења за 
њено унапређење, до буџетског финансирања програмских ак-
тивности ових удружења. При томе, као посебан проблем постa-
вило се питање бројности удружења. Удружења се формирају 
слободно, у складу са законом, ради остваривања одређених 
циљева или задовољавања одређених потреба грађана који их 
оснивају. Од квалитета рада, организованости и способности 
изабраног руководства и чланова, као и од остварених циљева, 
зависи утицај или опстанак појединих удружења. У пракси није 
редак случај да се удружења спајају, деле, гасе и оснивају нова, 
као и да једно исто лице буде члан више удружења, што је пот-
пуно легитимно и резултат постојања неке врсте конкуренције 
међу удружењима, наглашава Станковић. 

Државни секретар истиче да Министарство рада није на-
длежно за поступак регистрације удружења грађана и нема 
тачан податак о броју удружења РВИ: 

- Удружења грађана настају слободном вољом оснивача, 
те ако постоји идеја чланства да се обједини рад ветеранских 
удружења, министарство ћe, као и до сада, радити у оквиру за-
коном прописаних надлежности да сарадња државне управе и 
цивилног сектора буде што боља, каже Негован Станковић и на-
глашава да би удружења ветерана боље остварила своје захтеве 
уколико би се груписала. Такође, сва удружења најпре би тре-
бало да остваре бољу сарадњу са локалним самоуправама, јер 
ће тако најлакше решити своје свакодневне проблеме - од ост-
варивања попуста на комуналије, паркинг простора и већи број 
других права. Свака општина има службу борачко-инвалидске 
заштите. Локална самоуправа је првостепени орган пред којим 
они треба да затраже испуњење својих бенефита.
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периоду после априла 1992. године и др, са колико најмање 
дана учешћа у рату, односно у оружаним акцијама се неко 
може сматрати ратним ветераном и сл.

Тек одговором на ова питања може се приступити ут-
врђивању могућег броја ратних ветерана у Србији. Дакле, за 
сада не постоји тачна евиденција о броју ратних ветерана из 
сукоба од 1991. до 1999. године. Ово питање би се пре могло 
поставити Министарству одбране.

Која права и принадлежности имају ратни вете-
рани који су из рата изашли без телесних оштећења, 
избеглице, цивилни инвалиди рата?

Министарство рада, запошљавања и социјалне полити-
ке бави се првенствено заштитом војних инвалида и члано-
ва породица умрлих војних инвалида и погинулих бораца, 
али и заштитом популације ратних ветерана без телесног 
оштећења, тако што се средствима буџета Републике Србије 
финансирају бројни пројекти са којима конкуришу одређене 
невладине организације, пре свега ветеранска удружења бо-
раца, ратних војних инвалида, породица палих бораца и сл.

Утврђивање броја ратних ветерана који су из рата иза-
шли без телесног оштећења би био битан податак за утврђи-
вање основа стратегије заштите ратних ветерана, јер није 
исто правити стратегију заштите ове категорије уколико има 
100.000 или 800.000 ратних ветерана. Дакле, утврђивање ос-
нова стратегије ове заштите непосредно ће зависити од броја 
могућих корисника и материјалних могућности друштва.

Помоћ ратним ветеранима, пре свега са становишта 
материјалне заштите социјално угрожених ветерана, не 
може бити надлежност искључиво једног министарства. Сви 
носиоци власти (од општинских и градских управа до по-
крајинских и републичких органа) и сви ресори укључени 
су у заштиту ове категорије грађана, са становишта својих 
надлежности.

Очекивало се да Закон о борачко-инвалидској 
заштити буде у Скупштини још 2012. Шта су препреке 
за доношење тог закона?

Нацртом новог закона о борачко-инвалидској заштити 
предложена су решења којима ће се извршити кодификација 
сада важећих прописа из ове области, уз одговарајуће изме-
не и допуне и даље развијање система заштите. Радни текст 
Нацрта је припремљен и даље се дорађује од стране радне 
групе нашег министарства, у чијем саставу су и представ-
ници борачко-инвалидских удружења. Настоји се да се нађу 
решења која ће бити задовољавајућа за све групације рат-
них ветерана и чланове њихових породица. У том циљу при-
бављају се и усаглашена мишљења бројних удружења рат-

них ветерана, што је тешко постићи. Из тог разлога не може 
се прецизирати датум доношења закона, али се настоји да до 
тога што пре дође.

Каква је сарадња Министарства и Националне 
службе за запошљавање у погледу остваривања права 
на приоритет у запошљавању ратних војних инвали-
да? 

Сарадња Сектора за борачко-инвалидску заштиту Ми-
нистарства рада, запошљавања и социјалне политике и На-
ционалне службе за запошљавање је задовољавајућа. Про-
писима у области борачко-инвалидске заштите утврђено је 
као посебно право - право на накнаду за време незапосле-
ности ратних војних инвалида. Право се може, поред осталих 
услова, остварити уколико је ратни војни инвалид на евиден-
цији Националне службе за запошљавање. Право се губи ако 
особа одбије понуђено запослење. Поред тога, прописима из 
борачко-инвалидске заштите утврђено је право на профе-
сионалну рехабилитацију и новчану накнаду за време реха-
билитације.

Професионално се већ дуго бавите овом проблема-
тиком. Да ли мислите да је јавност довољно упозната 
са проблемима ратних војних инвалида и њихових по-
родица? Постоје ли планови за њихову свеобухватнију 
ресоцијализацију?

Сматрам да је јавност довољно упозната са прописима 
којима је уређена борачко-инвалидска заштита. Међутим, 
због појединачних случајева који изазову посебну пажњу, 
често се стиче утисак да је ова заштита недовољно развије-
на. Јавност треба посебно информисати о свеобухватности 
борачко-инвалидске заштите и нивоу материјалних давања, 
пре свега сагледавајући укупан износ примања једног ко-
рисника. Све мере које се предузимају треба да доведу до 
потпуне ресоцијализације војних инвалида.

Мере штедње које је усвојила Влада почињу да се 
примењују од следеће године. Да ли ће се оне одразити 
на особе у статусу РВИ?

Права ратних војних инвалида су законом прописана и 
не могу се мењати мерама Владе. То се може учинити само 
одговарајућим законским изменама. Нацртом новог закона 
о борачко-инвалидској заштити не предвиђају се смањење 
износа права нити друга рестриктивнија решења.

	 	 	 В.Пауновић

Слава српске историје
У делокруг послова Сектора за борачко-инвалидску зашти-

ту Министарства рада спадају и послови одржавања свих на-
ших меморијала у земљи и иностранству. У четрдесетак земаља 
Европе, Африке, Азије, Аустралије и Северне Америке пописа-
но је 508 српских ратничких споменика и војних меморијала. 
Само у Аустрији, Мађарској, Чешкој, Словачкој и Румунији - 147. 
У протеклих пaр година, захваљујући Сектору за борачко-ин-
валидску заштиту, обновљено је 150 споменика у земљи и 
иностранству.

Следеће године обележава се значајан јубилеј - 100 година 
од почетка Првог светског рата. Тим поводом Влада Србије обра-
зовала је Организациони одбор за обележавање стогодишњице 
Великог рата, на чијем челу је председник Републике, премијер 
и сви чланови Владе. Одбор је поводом овог јубилеја направио 
програм активности за период од 2014. до 2018. године. 

- Влада Републике Србије је преко ресорног министарства 
посвећена достојанственом сећању на све учеснике и догађаје 
из наше историје, истиче Негован Станковић.
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Услови за запошљавање младих

Скоро половина послодаваца у Србији очекује 
неки вид подстицаја за запошљавање младих

Око 40 одсто послодаваца не планира запошљавање 
младих у наредном периоду због тешке економске 
ситуације, показало је истраживање „Бољи услови за 
запошљавање младих“, које је Унија послодаваца Ср-

бије спровела у сарадњи са Савезом самосталних синдиката 
Србије, УГС „Независност“, Министарством омладине и спор-
та, Националном службом за запошљавање и Инфостудом, а 
уз подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance SLA. Истра-
живање је обухватило 259 малих, средњих и великих компа-
нија, а анкетирана је  1.141 особа, старости до 30 година.

Председник Уније послодаваца Србије, Небојша Атанац-
ковић, рекао је да послодавци ипак желе да се укључе у запо-
шљавање младих, али да је потребно да се направи привред-
ни амбијент који би то и подстакао. 

„Проблем запошљавања младих је веома изражен, а 
они су увек носиоци прогреса, па је стварање могућности 
за њихово квалитетно запошљавање веома значајно, јер ће 
повољно утицати на конкурентност фирми“, нагласио је Ата-
нацковић на округлом столу на коме је представљено ово 
истраживање. 

Државни секретар Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике, Зоран Мартиновић, рекао је да Србија 
бележи једну од највиших стопа незапослености у Европи. 
По његовим речима, неопходна је промоција друштвене пот-
ребе за запошљавањем младих и издвајање већег буџета за 
те намене. 

„Положај младих је услед кризе постајао све неповољ-
нији и ова популација је, када је у питању тржиште рада, по-
следњих година у веома лошем положају у свим земљама Ев-
ропе, а у Србији посебно. Стопа незапослености младих од 15 
до 24 године у нашој земљи има негативну тенденцију и из-
носи 49,7% од укупног броја незапослених, односно око 25% 
радно способног становништва“, рекао је Мартиновић. Стопа 
запослености младих је 2008. године износила 21,1 одсто, а у 
априлу ове године 14,8 одсто. 

„Велики проблем представља рад на црно, због чега је 
положај младих још више угрожен, али и квалификациона 
структура која не одговара потребама тржишта рада. Важно 
је да се на завршним годинама образовања уведу програми 
обука и школски систем прилагоди захтевима послодаваца“, 
додао је Мартиновић, указујући да је неопходно и побољ-
шање целокупног привредног амбијента. Према његовим 
речима, млади су више изложени и неформалном запошља-
вању, односно раду на црно. Стопа рада на црно младих је 
26,5%, у односу на општу стопу која износи око 16%.

„Раније мере запошљавања младих, кроз субвенције и 
програме активног запошљавања, дале су одређене резул-
тате, али новац који држава издваја за подстицаје није ни 
приближно довољан за 205.000 младих који се налазе на 
евиденцији Националне службе за запошљавање. И поред 
смањеног буџета, НСЗ је у првих девет месеци ове године у 
активне мере политике запошљавања укључила око 35.000 
младих“, закључио је Мартиновић, док су се сви учесници 
конференције сложили да је неопходно увећати средства за 
активне мере запошљавања која су буџетом за следећу годи-
ну још више смањена и износе 0,03 процента. 

Помоћница министра омладине и спорта, Снежана 
Клашња, истиче да је подстицање самозапошљавања мла-
дих веома важно и да су програми попут „Прве шансе“ били 
веома корисни. Како је нагласила, само заједничким дело-
вањем може се помоћи младима да се снађу на тржишту 
рада, а веома је важно и даље развијати систем каријерног 
вођења и саветовања и промовисати принцип перманентног 
учења. 

Злата Зец, извршни секретар УГС „Независност“, навела 
је да је младима веома важно обезбедити право на пристојан 
рад (као једно од основних људских права) и да се њихова 
права не умањују. 

„Важно је створити окружење да се млади више запо-
шљавају. Законске регулативе не би требало да укидају 
права, већ да их унапређују“, истиче Злата Зец, поводом 
најављених измена Закона о раду. 

Чеданка Андрић, из Социјално-економског савета, на-
гласила је да мере за запошљавање младих треба да иду у 
правцу јачања послодаваца и да морају бити реалне, јер се 
овај привредни амбијент, по прогнозама стручњака, неће 
мењати у наредних пет година. 

Директор Уније послодаваца Србије, Драгољуб Рајић, ис-
такао је да резултати истраживања нису охрабрујући - био је 

свЕ ТЕЖЕ  
до послА
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занемарљив број послодаваца који су се изјаснили да би за-
послили младе без подстицаја. Практично, ово истраживање 
је показало да скоро половина послодаваца у Србији очекује 
неки вид подстицаја за запошљавање младих, јер се, с друге 
стране, 41,7 одсто послодаваца изјаснило да ће запошљавати 
младе уз подршку Националне службе за запошљавање. 

„То значи да близу половине послодаваца у Србији оче-
кује неки вид подстицаја од државе за запошљавање особа 
млађих од 30 година, а ситуацују додатно отежава чињеница 
да је навећи број младих запослен на одређено време или по 
уговору о делу“, рекао је Рајић и подсетио да су послодавци 
обухваћени истраживањем као главну препреку запошља-
вању навели економску ситуацију, затим образовни систем, 
недостатак праксе, а потом и превелике порезе и доприносе 
на зараде... Око 63 одсто послодаваца сматра да би организо-
вање стручне праксе у њиховом предузећу требало да буде 
финансијски пропраћено.

„Већина, односно 51 одсто, очекује директну финансијс-
ку подршку по практиканту кога обучава, а 45,2 финансијску 
подршку за ангажовање људских ресурса, односно ментора, 
тренера“, напоменуо је Рајић и додао да због привредног ам-
бијента послодавци код младих радника највише цене при-
лагодљвост, сналажљивост и флексибилност, док им заме-
рају недостатак праксе и меких вештина. 

„Млади поседују шира знања и компетенције, али им 
недостају ускостручна знања и вештине, што потврђује став 
три четвртине послодаваца који су нагласили да су младима 
потребне дообуке. Ово се посебно односи на генерације рође-
не после 1985. И послодавци и млади инсистирају да се стане 
на пут штанцовању диплома“, напомиње Рајић. 

Препорука је најзначајнија приликом запошљавања, 
нарочито у малим фирмама, док велике имају своје базе 
података и не објављују конкурсе, што јесте економичније, 
али уводи и неку врсту нетранспарентности. Рајић је навео 
да је 26,7 процената послодаваца користило неке активне 
мере, махом код НСЗ, док за остале институције које пружају 
подршку најчешће нису ни чули или су их лоше оценили. Про-
грами НСЗ имају прелазну оцену, а најчешће су коришћени 
програми за запошљавање младих („Прва шанса“ и „Стручна 
пракса“) и субвенције за отварање нових радних места.

Истраживање је показало и да је скоро 38 одсто младих 
спремно да ради код послодавца без надокнаде, 35,14 одсто 
рекло је да је демимично спремно да то чини, а скоро 20 од-
сто одговорило је одречно. 

„Чак 81,86% младих сматра да једино преко везе или 
уласком у политичке странке могу доћи до посла. Млади 
су највише погођени лошим ефектима раста рада на црно. 
Према истраживању, само 15% младих се изјаснило да не 
би прихватило рад на црно. Ситуација се додатно погоршава 
чињеницом да око 30% младих није упознато са правима која 
могу да остваре на тржишту рада“, каже Љиљана Павловић 
из Уније послодаваца Србије, менаџер овог пројекта. Она на-

води да 66,78% младих који су учествовали у истраживању 
активно тражи посао и то путем портала за запошљавање, 
слањем радне биографије послодавцима и путем личних 
веза и контакта, док је праћење огласа Националне службе 
за запошљавање при дну листе активности. Чак 53,46 одсто 
младих изјаснило се да сматра да им није битно где ће да 
раде. У јавном сектору жели да ради чак 21,47 одсто младих, 
док 11,57 одсто не зна где би радило. Павловићева је напо-
менула да млади инсистирају на бољој евалуацији активних 
мера, како би се предност дала онима које дају праве резул-
тате. Забрињава неспремност младих да се самозапошља-
вају - за 57,93% испитаника то је последња опција, уколико 
све друге закажу. У Србији је само 6% младих самозапослено, 
што је слично европском искуству, где је тај проценат тек 12. 

Из Уније послодаваца поручују - да би се поспешило 
запошљавање младих неопходно је да се укину порези и 
доприноси за првих 12 месеци рада младе особе која нема 
никакво радно искуство, као компензација послодавцу за ут-
рошено време и средства за обуку запосленог. Такође, важно 
је променити Закон о раду и увести флексибилне облике за-
пошљавања, као и рад од куће, што ће омогућити већу запос-
леност младих. На скупу је скренута пажњу и на погрешне 
потезе који ће директно утицати на смањење запошљавања 
младих, као што је повећање дажбина на два здрава и рас-
тућа сектора који запошљавају највећи број младих (око 40%) 
у Србији - ИТ и сектор туризма. 

А.Бачевић

Стопа неактивности
Стопа незапослености младих у априлу 2013. године, пре-

ма подацима из Анкете о радној снази, износила је 49,7%, што 
је знатно изнад опште стопе незапослености за становништво 
радног узраста (15-64 године), која износи 25%, што значи да је 
скоро свака друга млада особа у Србији незапослена. 

Невена Летић, директорка Сектора за посредовање у за-
пошљавању и планирање каријере Националне службе за за-
пошљавање, наглашава да највише забрињава стопа неактив-
ности, која за младе од 15 до 24 године износи чак 70,5%, а за 
општу популацију 39%. 

„Број младих на евиденцији је углавном константан и креће 
се око 27 процената укупне незапослености. Забрињава и чиње-
ница да око 52,19% младих на посао чека дуже од 12 месеци и 
да је просечно трајање незапослености годину и девет месеци 
(за општу популацију 3 године и 7 месеци). Ова дугорочна не-
запосленост додатно смањује њихове компетенције и умањује 
шансу да дођу до квалитетног посла“, каже Невена Летић и до-
даје да је „Прва шанса“, као мера за запошљавање младих, иако 
веома скупа, дала добре резултате.

„У три године трајања програма укључено је око 45.000 
људи. Након евалуације програма, три месеца од истека уго-
ворних обавеза, показало се да је преко 80 процената полазника 
још увек у радном односу. Програм ‚Стручна пракса‘ је омогућио 
младима да своја прва радна искуства стекну и у јавном сек-
тору, што је значајно, с обзиром на постојећу забрану пријема 
нових радника. Ове обуке су, по мишљењу младих, веома ква-
литетне, али се стечено знање, ипак, тешко може применити 
у реалном сектору. И поред буџетског ограничења, ове године 
смо у програм укључили 2.653 младе особе“, каже Летићева и 
подсећа да је Националним акционим планом за 2014. годину 
предвиђен посебан пакет услуга за младе, који подразумева 
да НСЗ у прва три месеца од пријаве маде особе на евиденцију 
изврши процену запошљивости, изради индивидуални план и 
понуди конкретне кораке за брже укључивање у свет рада или 
посао. 

„Наш пакет није буџетиран, а подсетићу да је Европска 
унија за подстицање запошљавања младих до 2020. године из-
двојила 6 милијарди евра и дала директиву да се ова средства 
усмере у току наредне две године, како би се поправила алар-
мантна ситуација на тржишту рада“, каже Летићева и позива 
и послодавце и младе људе да искористе предност онлајн по-
средовања НСЗ, које у овом тренутку располаже базом од 7.453 
активна послодавца и 73.000 пријављених кандидата.
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Обмањивање кандидата за посао

Незапослени бивају лако обманути, јер на први поглед огласи не побуђују сумњу. Тек када 
дођу на разговор за посао, кандидати схвате да је оглас био само изговор да компанија 

испромовише своје услуге и пронађе нове клијенте
Међу лажним огласима за посао, иза којих се крију раз-

личите врсте превара, од крађе личних података до новча-
них превара, све чешћи су они који служе за врбовање нових 
клијената. Незапослени бивају лако обманути, јер на први 
поглед огласи не побуђују сумњу. Тек када дођу на разговор 
за посао, кандидати схвате да је оглас био само изговор да 
компанија испромовише своје услуге и пронађе нове клијен-
те.

Незапослена менаџерка београдског Факултета органи-
зационих наука (ФОН) И.С. пријавила се за посао у брокерској 
компанији „Телетрејд“. У огласу на који се јавила није било 
наведено да се од кандидата очекује да прођу двонедељну 
обуку, као ни било каква улагања као услов за запослење.

- Већ на самом разговору видела сам да нешто није у 
реду, јер ме нико није питао о досадашњем образовању и ис-
куству. Одмах су почели са причом о обуци као услову да се 
запослим, објашњава И.С.

Пошто не живи у Београду, И.С. је сваког дана путовала 
у једном правцу 50 километара, што је подразумевало и до-
датне трошкове на које је била спремна, јер је рачунала да 
ће добити посао. Како објашњава, од обуке је одустала када 
је видела блог о „Телетрејду“ из 2011. године, у коме ауторка 
преноси своје негативно искуство са овом компанијом.

С друге стране, директор компаније „Телетрејд“, Игор 
Филиповић, каже за „Данас“ да никоме после обуке није по-
нуђено да буде клијент, осим ако се сам није изјаснио да га 
тако нешто занима. На питање како коментарише информа-
ције на блоговима о „Телетрејду“, у којима десетине људи на-
воде да су били преварени, Филиповић одговара да је „испод 
његовог образовања, опште културе и интелигенције комен-
тарисати блогове које пише конкуренција“.

- Самим тим што неко пише блог, а не форум, јасно је да 
је његов циљ да контролише коментаре и да прогура своје 
мишљење лаковернима, каже Филиповић.

Ипак, да И.С. није једина која верује да ју је компанија 
„Телетрејд“ обманула, сведочи и чињеница да је сајт „Инфос-

туд“, након великог броја притужби, прекинуо сарадњу са 
„Телетрејдом“ 2012. године.

- Инфостуд је повукао огласе ове компаније са свог сајта, 
након што је велики број посетилаца указао на њихове злоу-
потребе ради продаје услуга, каже Петар Стакић из „Инфос-
туда“ и додаје да је након тога компанија променила назив у 
„Телетрејд консалтинг“ д.о.о. (TeleTrade Consulting).

Иако смо господина Филиповића питали да нам објас-
ни разлоге због којих је прекинута сарадња са „Инфостудом“, 
као и зашто су променили назив фирме, нисмо добили од-
говор.

Када смо покушали да добијемо одговоре у компанији 
о оптужбама за преваре, секретарица нам је пренела речи 
директора - да ћемо бити тужени ако објавимо било шта не-
гативно о компанији. Истовремено, у одговорима које смо 
добили путем мејла, директор Филиповић каже: „Рејтинг и 
углед компаније биће заштићени у легалним институцијама, 
ако на било који начин буде нарушен неозбиљним текстови-
ма“.

Са кризом и растом незапослености све више људи за 
послом трага преко интернета. Иза многих се крије прева-
ра. Преварени који су давали новац за непостојеће трошкове 
мало тога могу да ураде како би вратили новац. Један Бео-
грађанин је пронашао оглас за рад у Хотелу „Мериот“. Про-
шао је у други круг и речено му је да обука за посао почиње у 
Лондону. Рајко је потписао уговор, а будући послодавац му је 
тражио 295 фунти за покривање трошкова визе које је треба-
ло да уплати на приватну адресу. Како му је тај захтев постао 
сумњив, проверио је оглас и открио да посао не постоји, а да 
су имена која су користили наводни менаџери заправо име-
на конобара и достављача хране. 

„Оглас на сајт свако може да постави, али је опрезност на 
самим грађанима. Ми не можемо бити полиција, не можемо 
играти улогу државе, не можемо ми сами проверавати сваку 
фирму појединачно. Постоје законски прописани оквири које 
поштујемо, и то је то“,  упозорава директор развоја портала 
„Инфостуд“, Стефан Салом.

	 	 	 	 Извор:	Данас,	Б92

лАЖнИ оГлАсИ
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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

864

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

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), оглашава

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 1 канцеларијске контроле, 
Одсек за канцеларијску контролу, Одељење за 

канцеларијску контролу, Филијала Панчево, звање 
порески инспектор I - основна функција

1 извршилац

Опис послова: обавља сложеније послове канцеларијске контроле правних 
лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским пропи-
сима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у порес-
ким пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској 
контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је 
законом прописано да се утврђује пореским решењем; подноси захтев за покре-
тање порескопрекршајног поступка; преиспитује првостепено решење, односно 
даје изјашњење по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном 
поступку; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске 
науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких нау-
ка на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално - прав-
них прописа, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару 
провераваће се практичним радом на рачунару.

Место рада: Панчево.

2. Порески инспектор 1 канцеларијске контроле, 
Одсек за канцеларијску контролу, Одељење за 
канцеларијску контролу, Филијала Нови Сад 2, 
звање порески инспектор I - основна функција

1 извршилац

Опис послова: обавља сложеније послове канцеларијске контроле правних 
лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским пропи-
сима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у порес-
ким пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској 
контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је 
законом прописано да се утврђује пореским решењем; подноси захтев за покре-
тање порескопрекршајног поступка; преиспитује првостепено решење, односно 
даје изјашњење по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном 
поступку; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске 
науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких нау-
ка на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни 

испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално - прав-
них прописа, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару 
провераваће се практичним радом на рачунару.

Место рада: Нови Сад.

3. Порески инспектор 1 канцеларијске контроле, 
Одсек за канцеларијску контролу, Одељење за 

канцеларијску контролу, Филијала Суботица, звање 
порески инспектор I - основна функција

1 извршилац

Опис послова: обавља сложеније послове канцеларијске контроле правних 
лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским пропи-
сима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у порес-
ким пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској 
контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је 
законом прописано да се утврђује пореским решењем; подноси захтев за покре-
тање порескопрекршајног поступка; преиспитује првостепено решење, односно 
даје изјашњење по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном 
поступку; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске 
науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких нау-
ка на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално - прав-
них прописа, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару 
провераваће се практичним радом на рачунару.

Место рада: Суботица.

4. Порески инспектор канцеларијске контроле, 
Одсек за канцеларијску контролу, Одељење за 
канцеларијску контролу, Филијала Нови Сад 1, 
звање порески инспектор - основна функција

1 извршилац

Опис послова: обавља једноставније послове канцеларијске контроле прав-
них лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским 
прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцела-
ријској контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за 
које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; подноси захтев 
за покретање порескопрекршајног поступка; преиспитује првостепено решење, 
односно даје изјашњење по изјављеним жалбама на решења донета у прво-
степеном поступку; информише пореске обвезнике о примени пореских про-
писа; покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а; прати промене 
у регистрима које води Пореска управа и обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске 
науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких нау-
ка на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 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 проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално - прав-
них прописа, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару 
провераваће се практичним радом на рачунару.

Место рада: Нови Сад.

администрација и управа



бесплатна публикација о запошљавању 11  27.11.2013.  |  број 545  |   

5. Порески инспектор 2 канцеларијске контроле, 
Одсек за канцеларијску контролу, Одељење 

за контролу, Филијала Сомбор, звање порески 
инспектор 2 - основна функција

1 извршилац

Опис послова: обавља мање сложене послове канцеларијске контроле прав-
них лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским 
прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцела-
ријској контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за 
које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; подноси захтев 
за покретање порескопрекршајног поступка; преиспитује првостепено решење, 
односно даје изјашњење по изјављеним жалбама на решења донета у прво-
степеном поступку; покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а и 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске 
науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких нау-
ка на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 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 проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално - прав-
них прописа, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару 
провераваће се практичним радом на рачунару.

Место рада: Сомбор.

6. Порески рачуновођа 1, Одсек за пореско 
рачуноводство, Одељење за наплату и пореско 

рачуноводство, Филијала Сомбор, звање порески 
инспектор I - основна функција

1 извршилац

Опис послова: врши проверу формалне исправности и потпуности доставље-
них налога за књижење пре уноса; обавља сложене послове усаглашавања 
пореске евиденције обвезника; проверава исправност аналитичке картице 
обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата; учествује 
у припреми објашњења за примену методолошких упутстава из области порес-
ког књиговодства; врши проверу аналитичких књижења на основу којих врши 
формирање синтетичке промене у пореској евиденцији; предлаже мере за 
отклањање неажурности и неисправности књижења у пореском књиговодству; 
учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода, води поступак за 
повраћај по поднетим пријавама обвезника ПДВ-а, у којима се порески обвез-
ник определио за повраћај ПДВ-а и по писменим захтевима пореских обвезника 
за повраћај ПДВ-а; води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај 
и прекњижавање пореза и других јавних прихода по одредбама ЗПППА; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економ-
ске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији, Правилник о пореском рачу-
новодству, Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава са тих рачуна, разговором са кандидатима, оспо-
собљеност за рад на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару.

Место рада: Сомбор.

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

IV Лице задужено за давање обавештења: Снежана Гавриловић, број 
телефона: 021/557-611.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије, 
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса 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 пријава 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, односно оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном правосудном испиту;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.

Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено 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 правосудним 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 приложили тражена 
документа. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговре-
мене пријаве биће одбачене.

репУблика србиЈа 
миНистарство ФиНаНсиЈа 

пореска Управа
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима (“Сл. гласник РС”, 
бр. 79/05...104/09) и члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02...47/13), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКA УПРАВA
I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - 
Пореска управа, Централа, Сектор за мењачко и девизно пословање и игре 
на срећу

II Радна места која се попуњавају:

1. Правни послови 2, у звању - Порески инспектор - 
основне функције у Министарству финансија - Пореска 

управа, Централа, Сектор за мењачко и девизно 
пословање и игре на срећу, према условима за радно 
место под редним бројем 188 Унутрашњег уређења 

и систематизације радних места у Министарству 
финансија и привреде - Пореска управа

1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми прописа у области игара на срећу; 
обавља сложене стручне послове у вези са спровођењем поступка јавног пози-
ва за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играч-
ницама; предузима процесне радње у циљу доношења законитог решења о 
прекршају у првом степену за прекршаје из области игара на срећу, доноси 
закључке о покретању прекршајног поступка, односно о одбацивању захтева 
за покретање истог и о обустави прекршајног поступка; доноси нацрт решења 
у прекршајном поступку; припрема акта која доноси Влада и уговоре који се 
закључују са правним лицем које је добило дозволу за приређивање посебних 
игара у играчницама; припрема предлог одговара Владе и одговоре министра 
финансија поводом предлога за покретање поступка за оцену уставности и 
законитости прописа из области игара на срећу; израђује сложена мишљења 
у вези са применом прописа у области игара на срећу; поступа по захтевима 
судова, тужилаштва и других државних органа у вези са приређивањем игара 
на срећу, образује, води и ажурира евиденцију о обради података о личности 
и обрађује информације од јавног значаја; обавља и друге послове по налогу 
начелника одељења.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
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студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; 
познавање рада на рачунару; најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање Закона о играма на срећу и провера 
вештине комуникације - усменим путем.

2. Управни послови 2, у звању порески инспектор - 
основне функције у Министарству финансија - Пореска 

управа, Централа, Сектор за мењачко и девизно 
пословање и игре на срећу, Одељење за управне 

и правне послове у области игара на срећу, према 
условима за радно место под редним бројем 189 

Унутрашњег уређења и систематизације радних места у 
Министарству финансија и привреде - Пореска управа

1 извршилац

Опис послова: разматра пријаве, захтеве и документацију за издавање одо-
брења и сагласности за приређивање игара на срећу и даје мање сложена 
стручна упутства и објашњења приређивачима ради обезбеђивања потпуне 
документације; врши проверу веродостојности банкарских гаранција и уговора 
о наменском депозиту; израђује сагласност на одлуку Државне лутрије Србије 
о приређивању класичних игара на срећу; доноси основна и допунска решења 
за издавање одобрења за приређивање посебних игара на срећу; проверава 
усклађеност правила наградних игара у роби и услугама са законом и подзакон-
ским актима и иста упућује на сагласност министру финансија; врши проверу 
тржишне вредности награда у роби и услугама; израђује сагласност на правила 
игре и сагласност за наградне игре у роби и услугама; израђује нацрт решења 
о овлашћењу за сервисере аутомата за игре на срећу која доноси министар 
финансија; издаје посебне ознаке које се истичу на улазу у играчницу, кладио-
ницу или уплатно - исплатно место кладионице и налепнице за обележавање и 
регистрацију аутомата и столова, обавља и друге послове по налогу начелника 
одељења.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економ-
ске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни 
стручни испит; познавање рада на рачунару; радно искуство у струци од нај-
мање 3 године.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о играма срећу и провера вештине 
комуникације - усменим путем.

3. Стручно - аналитички послови контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне функције у 

Министарству финансија - Пореска управа, Централа, 
Сектор за мењачко и девизно пословање и игре на 

срећу, Регионално одељење за контролу мењачких и 
девизних послова Београд, према условима за радно 
место под редним бројем 204 Унутрашњег уређења 

и систематизације радних места у Министарству 
финансија и привреде - Пореска управа

1 извршилац

Опис послова: обавља најједноставније послове теренске и канцела-
ријске контроле мењачког пословања код банака и овлашћених мењача, 
као и контролу других послова резидената из области девизног пословања, 
сачињава записнике о извршеној канцеларијској и теренској контроли и 
допуне записника, доноси решења којима се налаже отклањање непра-
вилности и незаконитости, доноси решења о привременом обустављању 
обављања мењачких послова, доноси захтев којим се налаже субјекту да 
стави на увид документацију неопходну за вршење контроле и закључак 
којим се обуставља поступак извршења налога из решења; подноси зах-
теве за покретање прекршајног поступка, по налогу начелника обавеш-
тава надлежне организационе јединице Пореске управе и друге државне 
органе о уоченим неправилностима; сачињава извештаје и информације о 
уоченим специфичностима у контроли и периодичне и годишње извештаје 
о раду; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске или прав-
не науке на студијима другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 1 године, познавање стра-
ног језика, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о девизном пословању и провера 
вештине комуникације - усменим путем.

III Место рада: Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска 
управа, Централа, Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу, 
Београд, Зелени венац 16, са назнаком: “За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Јелена 
Стојковић, број телефона: 011/2061-624, Министарство финансија - Пореска 
управа, Централа, Сектор за мењачко и девизно пословање и игре на срећу.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса 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 пријава 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 неодређено 
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 исти положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним 
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, са 
траженим документима за то радно место. 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.

бЕоГрА д

Управа градске општиНе гроЦка
11306 Гроцка, Булевар ослобођења 39

тел. 011/8501-312

Послови правне помоћи

УСЛОВ: висока стручна спрема - правни факултет, до 5 година радног стажа 
и положен правосудни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005). Уз пријаву са биографијом подносе се следећа 
документа: диплома о завршеном факултету, доказ о положеном правосуд-
ном испиту, фотокопија радне књижице, уверење о држављанству Републике 
Србије (да није старије од шест месеци), лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности (да није старије од шест месеци), уверење надлежног суда да 
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (да није 
старије од месец дана), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну (да није старије од месец дана). Рок за достављање пријава је осам дана од 
дана објављивања. Пријаву и доказе о испуњености услова достављати начел-
нику Управе Градске општине Гроцка (у оригиналу или оверене фотокопије), а 
преко Службе за кадровске и опште послове, Гроцка, Булевар ослобођења 39. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЦеНтар за заштитУ жртава 
трговиНе љУдима
11000 Београд, Немањина 22-26

тел. 069/2052-231
е-mail: mirko.vreca@centarzztlj.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и реха-
билитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука; 
најмање 5 година радног искуства у струци; да је кандидат држављанин Репу-
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блике Србије; да није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова директора, односно да није кажњаван за кривично дело из 
групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и 
грађанина, против права по основу рада, против части и угледа, против полне 
слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против 
уставног уређења и безбедности Републике Србије, као и да се против лица не 
води истрага за кривично дело које се гони по службеној дужности. Кандидат је 
у обавези да поднесе: уверење о држављанству Републике Србије; доказ о сте-
ченој стручној спреми - оверена фотокопија дипломе; доказ о трајању радног 
стажа; уверење да није под истрагом и да није осуђиван на безусловну казну 
затвора дужу од 6 месеци или за дела која га чине неподобним за руковођење, 
односно за рад у области социјалне заштите; стручну биографију; програм 
рада, односно план рада установе за мандатни период. Пријаве са конкурс-
ном документацијом подносе се Министарству рада, запошљавања и социјал-
не политике, Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту, за Центар за 
заштиту жртава трговине људима, на наведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. За све додат-
не информације контакт особа је Мирко Врећа, секретар Центра за заштиту 
жртава трговине људима, број тел. 069/2052-231. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

бор

поНиштење огласа 
општиНа бор 

општиНска Управа бор
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Оглас објављен 02.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости за радно место: послови финансија и 
извештавања према другим државним органима, на одређено време 
до 12 месеци, за рад у Одељењу за финансије Општинске управе Бор.

јАГодИнА

градска Управа за бУЏет, ФиНаНсиЈе, 
привредУ и пољопривредУ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови ликвидатуре и плаћања
за рад у Градској управи за буџет, финансије, привреду и 

пољопривреду

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, гимназија или 
економска школа, 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 безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, да поседује општу здравствену способност. Пријаве на 
оглас, са доказима о испуњавању услова, подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КИКИндА

ЦеНтар за соЦиЈалНи рад 
општиНе ада

24430 Ада, Трг ослобођења 1

Радник на техничким пословима

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа - држављанство РС, 
пунолетство, општа здравствена способност, да није осуђиван, кандидат мора 
да испуњава и следеће услове: IV степен стручне спреме, завршена средња 
школа или гимназија, најмање 1 година радног искуства на истим или слич-
ним пословима, познавање рада на рачунару, поседовање возачке дозволе „Б“ 
категорије, пожељно знање језика који су у службеној употреби у општини. Уз 
пријаву кандидат треба да достави доказе да је држављанин РС, да је пуно-
летан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спре-
му и радно искуство, 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 установи, да поседује возачку дозволу „Б“ категорије, 
да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о 
систематизацији радних места у органу. Касно пристигле и непотпуне прија-
ве не узимају се у обзир. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу.

КрУшЕвАЦ

општиНска Управа брУс
37220 Брус

тел. 037/826-840

Шеф Одсека за урбанизам, грађевину и имовинско-
правне послове

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу природно-ма-
тематичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 4 године грађевинске струке 
или просторног планирања, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и радно искуство од 3 године, да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетно лице, да има општу здравствену 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 државном органу.

Шеф Одсека за инспекцијске послове, 
пољопривреду, водопривреду и заштиту животне 

средине

УСЛОВИ: високо образовање стечено из области техничко - технолошких нау-
ка на студијама другог степена (дипломирани инжењер пољопривреде - мас-
тер, дипломирани инжењер пољопривреде - специјалиста, струковни инжењер 
пољопривреде - специјалиста), односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, положен државни испит за рад у органима државне управе и 
радно искуство од 3 године, да је кандидат држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, са биографијом, кандидати су дужни да доста-
ве: диплому о стручној спреми, уверење о положеном државном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о 
матичним књигама објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да 
кандидат није под истрагом и да против истог није подигнута оптужница (не 
старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење полицијске упра-
ве да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмње 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (не старије од 6 месеци) и уверење о радном искуству. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлеж-
ног органа. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Брус, Краља 
Петра I 120, 37220 Брус. Оглас je oтворен 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

лЕсКовАЦ

општиНска Управа лебаНе
16230 Лебане

тел. 016/843-710

Послови писарнице - шалтер 1
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит за рад у држав-
ним органима, три године радног искуства; доказ о стручној спреми; уверење 
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење да кандидати нису осуђивани за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

администрација и управа
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лознИЦА

општиНа мали зворНик 
општиНска Управа

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

Послови пореског контролора и вишег пореског 
извршитеља

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: висока школска спрема, економског, правног смера или смера органи-
зационих наука; 3 године радног искуства; положен државно - стручни испит за 
рад у органима државне управе.

Послови рачуноводства фондова и друштвених 
делатности

на одређено време ради повећаног обима посла до 3 
месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економског смера; најмање 1 година радног 
искуства; положен државно-стручни испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и опште услове: 
да је држављанин РС, да има општу здравствену способност, да има пропи-
сану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у орга-
ну. Уз пријаву поднети: оверен препис дипломе о завршеној школи, потврду о 
радном искуству, уверење о држављанству РС, уверење о општој здравстевној 
способности, уверење о положеном стручном испиту и уверење да се не води 
кривични поступак. Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања, са 
назнаком: „За оглас“.

нИш

општиНска Управа општиНе ражањ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови буџетског рачуноводства и извештавања
за рад у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша економска школа; да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену спо-
собност; 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 чини неподобним за обављање послова у државном органу; да испуњава 
друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о траженој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
лекарско уверење; уверење да се против лица не води кривични поступак. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Послови подстицања развоја малих и средњих 
предузећа и предузетништва у Канцеларији за 

локално - економски развој
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену спо-
собност; 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 чини неподобним за обављање послова у државном органу; да испуњава 
друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о траженој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
лекарско уверење; уверење да се против лица не води кривични поступак. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

новИ сА д

влада ап воЈводиНе 
покраЈиНски секретариЈат 

за кУлтУрУ и ЈавНо иНФормисање
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Стручни сарадник у области културе
на одређено време у својству приправника

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена друштвено-хуманис-
тичких наука у области економских или правних наука (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије) или на основним друштве-
но-хуманистичким студијама у области економских или правних наука у трајању 
од најмање четири године, без радног искуства. Посебни услови: у радни однос 
у државном органу не може бити примљено лице које је осуђивано за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар 
за културу и јавно информисање. Рок за подношење пријаве је 15 дана. Адре-
са на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за културу и јавно 
информисање, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. Име лица задуженог за 
давање обавештења о огласу: Вера Којић, стручни сарадник за правне посло-
ве у области буџетског финансирања, број тел. 021/4874-181. Докази који се 
прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања 
и контакт телефон; фотокопија личне карте; фотокопија радне књижице; CV - 
радна биографија; уверење о држављанству - не старије од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не 
старије од шест месеци; доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе).

Стручни сарадник за област ликовног и музичког 
стваралаштва

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијима друштвено-хуманистичких 
наука другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије), или на основним студијама друштвено-хуманистичких 
наука у трајању од најмање четири године и завршеним приправничким ста-
жом и најмање годину дана радног стажа у струци у области културе, односно 
на студијама друштвено-хуманистичких наука првог степена (основне академ-
ске студије) и најмање четири године радног стажа у струци или најмање пет 
година радног стажа у покрајинској управи, са положеним државним стручним 
испитом за високу стручну спрему, са основним нивоом оспособљености за рад 
на рачунару (ЕCDL START) и пробним радом од три месеца. Посебни услови: у 
радни однос у државном органу не може бити примљено лице које је осуђивано 
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. Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински 
секретар за културу и јавно информисање. Рок за подношење пријаве је 15 
дана. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за културу и 
јавно информисање, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. Име лица задуже-
ног за давање обавештења о огласу: Вера Којић, стручни сарадник за правне 
послове у области буџетског финансирања, број тел. 021/4874-181. Докази који 
се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу стано-
вања и контакт телефон; фотокопија личне карте; фотокопија радне књижице; 
CV - радна биографија; уверење о држављанству - не старије од шест месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о некажњавању издато од стране МУП-а 
- не старије од шест месеци; доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); потврда о оспособљености за рад на рачу-
нару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фото-
копија); фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечен радни стаж).
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миНистарство правде и државНе Управе 
Управа за извршење кривичНих саНкЦиЈа 

окрУжНи затвор
21000 Нови Сад, Пролетерска 16а

тел. 021/6893-025/лок. 174

Референт за подршку пословима матичне 
евиденције

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног смера, положен државни струч-
ни испит и најмање две године радног искуства у струци. У изборном поступ-
ку за ово радно место вршиће се провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата: познавање Закона о државним службеницима, Закона о извршењу 
кривичних санкција, основа рада на рачунару, канцеларијског пословања и 
управне кореспонденције.

Референт - инструктор у ресторану друштвене 
исхране

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен државни стручни испит и најмање 
две године радног искуства у струци. У изборном поступку за ово радно место 
вршиће се провера оспособљености, знања и вештина кандидата: познавање 
Закона о државним службеницима, Закона о извршењу кривичних санкција, 
основа рада на рачунару, канцеларијског пословања и управне кореспонден-
ције.

Саветник за послове реализације третмана према 
осуђенима
3 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области политичке науке, смер 
за социјалну политику и социјални рад или из научне области педагошке науке 
или из стручне области филозофије, смер психологија, педагогија, андрагогија 
или социологија или из стручне области специјалне едукације и рехабилита-
ције, смер за превенцију и третман поремећаја понашања, на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и нај-
мање три године радног искуства у струци. У изборном поступку за ово радно 
место вршиће се усмена провера оспособљености, знања и вештина кандидата: 
познавање Закона о државним службеницима, Закона о извршењу кривичних 
санкција, Правилника о третману, програму поступања, разврставању и нак-
надном разврставању осуђених лица, основа рада на рачунару, канцеларијског 
пословања и управне кореспонденције.

Саветник на пословима јавних набавки

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена из научне 
области правне науке или економске науке (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. У избор-
ном поступку за ово радно место вршиће се усмена провера оспособљености, 
знања и вештина кандидата: познавање Закона о државним службеницима, 
Закона о извршењу кривичних санкција, Закона о јавним набавкама, основа 
рада на рачунару, канцеларијског пословања и управне кореспонденције.

Саветник за социјални рад

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области политичке науке - смер 
за социјалну политику и социјални рад на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању најмање 
четири године, положен државни стручни испит и најмање три година радног 
искуства у струци. У изборном поступку за ово радно место вршиће се усме-
на провера оспособљености, знања и вештина кандидата: познавање Закона о 
државним службеницима, Закона о извршењу кривичних санкција, Правилни-
ка о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању 
осуђених лица, основа рада на рачунару, канцеларијског пословања и управне 
кореспонденције.

Референт - медицински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинске струке, смер медицински тех-
ничар, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства 
у струци. У изборном поступку за ово радно место вршиће се усмена провера 
оспособљености, знања и вештина кандидата: познавање Закона о државним 
службеницима, Закона о извршењу кривичних санкција, Закона о здравстве-
ној заштити, основа рада на рачунару, канцеларијског пословања и управне 
кореспонденције.

Млађи саветник за здравствену заштиту

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области медицинске науке на 
студијама другог степена (интегрисане акадамске студије, академске доктор-
ске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, 
положен државни стручни испит и једна година радног искуства у струци. У 
изборном поступку за ово радно место вршиће се усмена провера оспособље-
ности, знања и вештина кандидата: познавање Закона о државним службени-
цима, Закона о извршењу кривичних санкција, Закона о здравственој заштити, 
основа рада на рачунару, канцеларијског пословања и управне кореспонден-
ције.

Саветник - лекар опште медицине

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области медицинске науке на 
студијама другог степена (интегрисане акадамске студије, академске доктор-
ске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у 
струци. У изборном поступку за ово радно место вршиће се усмена провера 
оспособљености, знања и вештина кандидата: познавање Закона о државним 
службеницима, Закона о извршењу кривичних санкција, Закона о здравстве-
ној заштити, основа рада на рачунару, канцеларијског пословања и управне 
кореспонденције.

Референт - контиста

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економске струке, положен државни стручни 
испит и најмање две године радног искуства у струци. У изборном поступку за 
ово радно место вршиће се усмена провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата: познавање Закона о државним службеницима, Закона о извршењу 
кривичних санкција, основа рада на рачунару, канцеларијског пословања и 
управне кореспонденције.

Референт - инструктор машинбравар

УСЛОВИ: средња стручна спрема - машинске, металске или грађевинске струке, 
положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у стру-
ци. У изборном поступку за ово радно место вршиће се усмена провера оспо-
собљености, знања и вештина кандидата: познавање Закона о државним служ-
беницима, Закона о извршењу кривичних санкција, основа рада на рачунару, 
канцеларијског пословања и управне кореспонденције.

Референт - инструктор кувар

УСЛОВИ: средња стручна спрема - угоститељског смера, положен државни 
стручни испит и најмање две године радног искуства у струци. У изборном 
поступку за ово радно место вршиће се усмена провера оспособљености, знања 
и вештина кандидата: познавање Закона о државним службеницима, Закона о 
извршењу кривичних санкција, основа рада на рачунару, канцеларијског посло-
вања и управне кореспонденције.

Саветник комерцијално - финансијских послова и 
послова бетонске галантерије

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске науке или 
из стручне области менаџмент и бизнис или машинско инжењерство или техно-
лошко инжењерство или индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. У изборном 
поступку за ово радно место вршиће се усмена провера оспособљености, знања 
и вештина кандидата: познавање Закона о државним службеницима, Закона о 
извршењу кривичних санкција, основа рада на рачунару, канцеларијског посло-
вања и управне кореспонденције.

ОСТАЛО: Место рада: Нови Сад. Адреса на коју се подносе пријаве: Окружни 
затвор у Новом Саду, Пролетерска 16/а, Нови Сад, са назнаком: „За јавни кон-
курс - пријем у радни однос“. У пријави треба да стоји за које радно место (или 
више радних места) се кандидат пријављује. Лице које је задужено за давање 
обавештења о конкурсу је Марко Илић, број телефона: 021/6893-025, локал 
174. Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом (име и презиме, место 
рођења, радна биографија, јединствени матични број, адреса и број телефо-
на), оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема - за стручну спрему која 
је наведена у условима за радно место, уверење суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности 
(не старије од 30 дана), оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
искуству у струци (у степену стручне спреме из услова конкурса). Са кандида-
тима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место конкурса, 
комисија ће спровести изборни поступак у просторијама Окружног затвора у 
Новом Саду, Пролетерска 16/1, Нови Сад. О датуму и времену изборног поступ-

администрација и управа
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ка учесници конкурса ће накнадно бити обавештени писменим путем или теле-
грамом, на адресе наведене у њиховим пријавама. Пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног 
органа, као и неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
биће одбачене. У радни однос у Управи не може се примити лице које је осуђе-
но због кривичних дела која се гони по службеној дужности, лице против кога 
се води кривични поступак за дело које се гони по службеној дужности, лице 
које је осуђено на казну затвора у трајању дужем од три месеца и лице које не 
испуњава захтеве безбедносне провере, те ће Управа за извршење кривичних 
санкција, Окружни затвор у Новом Саду, службеним путем вршити безбедо-
носну проверу кандидата, у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривич-
них санкција. Сходно члану 64 Закона о државним службеницима, кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, 
подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати који немају поло-
жени државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе 
државни стручни испит до окончања пробног рада. Обавештавају се кандидати 
да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребље-
ни у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. Овај конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
бр. 99 дана 15.11.2013. године.

општиНа тител општиНска Управа
21240 Тител, Главна 1

тел. 021/860-165

Порески извршитељ

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI/1 степен, виша економска или виша послов-
на школа, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, 
познавање рада на рачунару и најмање једна година радног искуства у струци.

Послови Кабинета председника Општине
УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI степен, друштвеног или природног смера, 
положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, активно 
знање најмање једног страног језика, познавање рада на рачунару и најмање 
једна година радног искуства.

Администратор система за одржавање и 
имплементацију информационог система и 
информатичке опреме - ИТ администратор

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI степен, техничког, техничко -информацио-
ног смера, математичког или друштвеног смера из области информатике, веб 
дизајна и интернета, најмање 1 година радног искуства, положен државни 
стручни испит за рад у државним органима.

Порески инспектор
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, економски или правни факул-
тет, положен државни стручни испит за рад у државним органима, најмање 3 
година радног искуства, познавање рада на рачунару.

Послови јавних набавки, нормативно-правни 
послови

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, правни факултет, положен 
државни стручни испит за рад у државним органима и радно искуство од нај-
мање 1 године.

ОСТАЛО: Поред доказа о испуњености посебних услова, кандидати су дужни 
да уз пријаву на оглас достављају доказе о испуњавању општих услова про-
писаних чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је кандидат 
држављанин РС, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривична дела на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државним органима. Уз пријаву доставити: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (да није старије од 
6 месеци), диплому о стеченом образовању, уверење о положеном државном 
стручном испиту, радну књижицу, доказ о радном искуству, уверење да није 
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у органу 
локалне самоуправе, лекарско уверење (да није старије од 6 месеци). Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова се достављају у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве и докази о испуњености услова 
огласа, кандидати могу доставити лично или поштом, препорученом пошиљ-
ком, на адресу: Општина Тител - Општинска управа Тител, Тител, Главна 1, 
са назнаком: „Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

пАнчЕво

општиНска Управа општиНе ковачиЦа
26210 Ковачица, Маршала Тита 50

Технички секретар
за рад у Одељењу за општу управу и заједничке послове 

Општинске управе Општине Ковачица

УСЛОВИ: Кандидат подноси, поред документације утврђене чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима (доказ о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу) и доказе о испуњавању посебних услова 
утврђених Правилником о унутрашњој организацији и раду Општинске управе 
и систематизацији радних места: доказ о завршеном VI степену стручне спреме 
(друштвени смер), положен стручни испит и 1 година радног искуства. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу: Општина Ковачица, Општинска управа, 26210 Ковачица, Маршала 
Тита 50, са назанаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. О извршеном избору кандидати ће бити писмено обавештени.

Виши сарадник
за рад у Одељењу за урбанизам, стамбено - комуналне 

и иснпекцијске послове Општинске управе Општине 
Ковачица

УСЛОВИ: Кандидат подноси, поред документације утврђене чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима (доказ о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу) и доказе о испуњавању посебних услова 
утврђених Правилником о унутрашњој организацији и раду Општинске управе 
и систематизацији радних места: доказ о завршеном VI степену стручне спреме 
(саобраћајни смер), положен стручни испит и 1 година радног искуства. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на адресу: Општина Ковачица, Општинска управа, 26210 Ковачица, Мар-
шала Тита 50, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. О извршеном избору кандидати ће бити писмено обавештени.

Послови контроле индиректних  
корисника буџета

за рад у Одељењу за друштвене делатности Општинске 
управе Општине Ковачица

УСЛОВИ: Кандидат подноси, поред документације утврђене чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима (доказ о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу) и доказе о испуњавању посебних услова 
утврђених Правилником о унутрашњој организацији и раду Општинске управе и 
систематизацији радних места: доказ о завршеном VII степену стручне спреме 
(друштвени смер), положен стручни испит и 1 година радног искуства. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу: Општина Ковачица, Општинска управа, 26210 Ковачица, Маршала 
Тита 50, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. О извршеном избору кандидати ће бити писмено обавештени.

општиНа ковиН 
ФоНд за граЂевиНско земљиште, 
пУтеве и комУНалНУ потрошњУ 

општиНе ковиН
26220 Ковин, ЈНА бр. 5

тел. 013/742-104, 742-114
факс: 013/742-322

e-mail: predsednik@kovin.оrg.rs

Директор Фонда за грађевинско земљиште, путеве 
и комуналну потрошњу Општине Ковин

на период од четири године

УСЛОВИ: Посебни услови: дипломирани грађевински инжењер, дипломирани 
економиста или дипломирани правник (висока стручна спрема - VII степен), са 
најмање три године радног искуства у привреди или управи. Директор Фонда 
послове обавља волонтерски. Општи услови: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену 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 државном органу. Уз пријаву са биографијом, кандидат је дужан да доста-
ви: диплому о завршеном одговарајућем факултету, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције МУП-а (не ста-
рије од шест месеци), да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, уверење Основног и Вишег 
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суда (не старије од шест месеци), да против пријављеног кандидата није покре-
нута истрага и да није подигнута оптужница, доказ о радном искуству (потврда 
бивших послодаваца о најмање три године радног искуства у привреди или 
управи). Сва документа потребно је доставити у оригиналу или у овереној фото-
копији, а доказ о општој здравственој способности издат од стране надлежне 
здавствене установе - изабрани кандидат је дужан да достави пре уручења 
решења о избору. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова из 
конкурса, достављају се препорученом пошиљком, са назнаком:“Пријава на јав-
ни оглас за избор директора Фонда за грађевинско земљиште, путеве и кому-
налну потрошњу Општине Ковин“, на адресу: Општина Ковин - Фонд за грађе-
винско земљиште, путеве и комуналну потрошњу Општине Ковин, ЈНА бр. 5, 
26220 Ковин или лично, предајом на писарници Општинске управе Ковин, ЈНА 
бр. 5, Ковин, са истом назнаком.

пИроТ

општиНа пирот  
општиНска Управа
18300 Пирот, Српских владара 82

Послови принудне наплате јавних прихода
на одређено време до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
(VII/1 степен стручне спреме), економске струке и најмање 3 године радног иску-
ства. Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о испуњавању услова наве-
дених у огласу, потребно је да поднесе и доказе да испуњава услове прописане 
чланом 6 Закона орадним односима у државним органима. Уз пријаву са биогра-
фијом подносе се следећа документа у оригиналу или у фотокопији овереној у 
суду или општини: диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ о радном 
искуству, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (издат на основном 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 поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа). 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни докази неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине 
Пирот - начелнику Општинске управе, Српских владара 82 или непосредно пре-
дати на шалтеру бр. 1 у Услужном центру, Српских владара 82.

општиНа димитровград 
општиНска Управа димитровград

18320 Димитровград, Балканска 2

Комунални полицајац
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: IV/1 степен школске спреме - управног, биротехничког смера или гим-
назија, 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 кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државним органима. Пријаве се достављају писарни-
ци Општинске управе Димитровград, Балканска 2, 18320 Димитровград, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

поЖ АрЕвАЦ

град пожареваЦ градска Управа
12000 Пожаревац, Дринска 2

тел. 012/539-651

Радник на обезбеђењу
за рад у Одељењу за општу управу и скупштинске послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, друштвеног, природног или тех-
ничког смера; завршен курс ППЗ; 6 месеци радног искуства. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву на оглас, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, 
лекарско уверење, доказ о прописаној стручној спреми, доказ да лице 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 држав-
ним органима. 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, канцела-
рија бр. 38 или на број телефона: 012/539-651.

Управа градске општиНе
12208 Костолац, Боже Димитријевића 13

тел. 012/241-830

Руководилац Одсека за привреду и развој, 
финансије и јавне набавке

УСЛОВИ: економски факултет - VII степен стручне спреме, најмање 3 године 
радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Кандидати под-
носе: пријаву на оглас; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству Републике Србије; лекарско уверење; доказ о прописаној стручној спреми; 
доказ да лице 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 државним органима. Избор кандидата извршиће се у у року од 8 дана 
од дана истека рока за оглашавање. Пријаву са документацијом поднети на 
адресу: Управа Градске општине Костолац, Боже Димитријевића 13, 12208 Кос-
толац. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Управи Градске 
општине Костолац или на број телефона: 012/241-830.

ЦеНтар за соЦиЈалНи рад 
општиНа петроваЦ и жагУбиЦа

12300 Петровац на Млави, Српских владара 284
тел. 012/331-473

Социјални радник
на одређено време до повратка запослене са трудничког, 

породиљског боловања и других одсустава

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен. Заинтересовани кандидати 
уз писмену пријаву дужни су да поднесу следећу документацију: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о стеченој струч-
ној спреми/диплома; потврда из казнене евиденције да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима, 
биографију. Посебни услови: познавање рада на рачунару (МS Wоrd, Еxcel). 
Пријаве слати на адресу: Центар за социјални рад Општина Петровац и Жагу-
бица, Српских владара 284, 12300 Петровац на Млави. Све информације у вези 
огласа могу се добити на број телефона: 012/331-473 или на е-mail: petrovac.
csr@minrzs.gov.rs. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Рок за доношење одлуке о избору кандидата је 8 дана од истека рока за под-
ношење пријава.

прИјЕпољЕ

општиНска Управа 
општиНа Нова варош

31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/63-728

Послови из области привреде и локалног 
економског развоја

на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, познавање рада на рачунару 
и активно коришћење енглеског језика, једна година радног искуства. Поред 
наведених, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају општу 
здравствену способност, да су држављани РС, 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, уве-
рење основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница.

срЕмсК А мИТровИЦА

општиНа шид општиНска Управа
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Матичар - приправник

УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу друштвено-ху-
манистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године - друштвеног смера. Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије; да је пунолетан; да 
има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву о испуњавању 
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услова огласа, кандидат треба да достави и следеће доказе: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; диплому о стручној спреми; уверење 
надлежног суда да није осуђиван за наведено кривично дело; лекарско уве-
рење о здравственој способности - доставља се након доношења одлуке о избо-
ру кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас 
доставити на адресу: Општинска управа Општине Шид, Карађорђева 2, Шид.

општиНска Управа општиНе шид
Шид, Карађорђева 2

Расписује оглас на одређено време од три месеца:

Извршилац за радне односе и враћање одузете 
земље

УСЛОВИ: VII степен, правног смера, 1 година радног искуства, познавање рада 
на рачунару и положен стручни испит.

Извршилац за административне послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, правног или економског смера, биротехничар или матурант 
гимназије, 1 година радног искуства, општа психолошка способност за рад са 
странкама, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе.

Извршилац писарнице
УСЛОВИ: IV степен, правног, економског смера или гимназије, 3 година радног 
искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит.

Достављач
2 извршиоца

Спремачица

УСЛОВИ: прописана стручна спрема.

Извршилац за послове издвојеног шалтера поште

УСЛОВИ: IV степен, економског, правног или пољопривредно - машинског сме-
ра или електротехничар рачунара, 1 година радног искуства, општа психолошка 
способност за рад са странкама, познавање рада на рачунару, положен стручни 
испит.

Извршилац за борачко - инвалидску, социјалну и 
здравствену заштиту

УСЛОВИ: VII степен, правног смера, 1 година радног искуства, познавање рада 
на рачунару и положен стручни испит.

Извршилац за финансијско - материјалне послове и 
ликвидатуре борачко - инвалидске заштите

УСЛОВИ: IV степен, правног или економског смера, 1 година радног искуства, 
познавање рада на рачунару, положен стручни испит.

Руководилац Одељења за финансије

УСЛОВИ: VII степен, економског или пословно - правног смера, 3 године радног 
искуства и положен стручни испит.

Извршилац за послове трезора

УСЛОВИ: VI степен, економског смера, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару, положен стручни испит.

Извршилац за послове месних заједница

УСЛОВИ: IV степен, економског смера или гимназија, познавање рада на рачу-
нару, 1 година радног искуства, положен стручни испит.

Помоћник извршиоца за послове јавних набавки

УСЛОВИ: VI степен, економског смера, 1 година радног искуства, поседовање 
сертификата за јавне набавке, познавање рада на рачунару, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.

Извршилац за теренску контролу и наплату

УСЛОВИ: VII степен, економског или правног смера, 1 година радног искуства, 
познавање рада на рачунару и положен стручни испит.

Извршилац за пријем и обраду захтева
УСЛОВИ: VI степен, грађевинског смера или инжењер заштите животне среди-
не, 1 година радног искуства, општа психолошка способност за рад са странка-
ма, познавање рада на рачунару, положен стручни испит.

Извршилац за заштиту животне средине

УСЛОВИ: VII степен, грађевинског, архитектонског, технолошког или смера 
заштите животне средине, 1 година радног искуства, познавање рада на рачу-
нару, положен стручни испит.

Комунални инспектор

УСЛОВИ: VII степен, медицинског, биолошког, техничког, технолошког, правног 
или смера одбране и заштите, 3 године радног искуства, положен стручни 
испит.

Шеф Кабинета председника Општине

УСЛОВИ: VI степен педагошког смера или информатичар, познавање рада на 
рачунару, знање енглеског језика, 1 година радног искуства, положен стручни 
испит.

Технички секретар председника Општине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правни, економски, пољопривредни или 
прехрамбени техничар, 1 година радног искуства, знање енглеског језика, 
општа психолошка способност за рад са странкама, познавање рада на рачуна-
ру, положен стручни испит.

Возач у Кабинету председника Општине

УСЛОВИ: основна школа, школа за возаче моторних возила у друмском сао-
браћају или пољопривредно - машинског смера, возачки испит „Б“ категорије, 
1 година радног искуства.

Извршилац за послове развоја и привреде

УСЛОВИ: VI степен, дрштвеног или техничког смера, 1 година радног искуства, 
знање енглеског језика, познавање рада на рачунару, положен стручни испит.

Извршилац за израду пројеката и послове развоја
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен, дрштвеног смера, 1 година радног искуства, знање енглес-
ког језика, познавање рада на рачунару, положен стручни испит.

Извршилац за послове туризма

УСЛОВИ: VI степен, дрштвеног смера, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару, положен стручни испит.

Извршилац за послове односа са јавношћу
и уређење сајтова

УСЛОВИ: IV степен, правни техничар, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару, положен стручни испит.

Координатор канцеларије за пољопривреду

УСЛОВИ: IV степен, грађевинске струке, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару, положен стручни испит.

Извршилац за послове развоја пољопривреде

УСЛОВИ: VII степен, пољопривредног или економског смера, 1 година радног 
искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит.

Извршилац за пољопривреду

УСЛОВИ: VI степен пољопривредног, економског или друштвеног смера, 1 годи-
на радног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит.

Извршилац за пружање стручне помоћи 
пољопривредницима

УСЛОВИ: IV степен пољопривредног, економског или друштвеног смера, 1 годи-
на радног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит.

Координатор Канцеларије за младе

УСЛОВИ: IV степен друштвеног или техничког смера, 1 година радног искуства, 
познавање рада на рачунару, положен стручни испит.

администрација и управа
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ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште усло-
ве: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану струч-
ну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву о испуњавању услова огласа, кандидат 
треба да достави и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да није 
осуђиван за наведено кривично дело. Лекарско уверење о здравственој способ-
ности доставља се након доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу: Општин-
ска управа Општине Шид, Карађорђева 2, Шид.

сУбоТИЦА

општиНска Управа бачка топола
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30

Извршилац за правне и административно - 
канцеларијске послове Општинског већа и 

председника Општине - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање (основне академске студије права у трајању од 
најмање четири године, односно најмање остварених 240 ЕСПБ бодова), знање 
једног језика средине који је у службеној употреби у општини, познавање рада 
на рачунару. Поред наведених посебних услова, кандидат треба да испуња-
ва и опште услове према Закону о радним односима у државним органима. 
Пријаве се подносе Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву приложити: диплому о завршеној 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак, уверење да није осуђиван, уверење о општој здравственој способ-
ности.

УЖИЦЕ

ЦеНтар за соЦиЈалНи рад
31210 Пожега, Немањина бб

тел. 031/812-572

Помоћни кувар
за рад у домском одељењу „Пожега“

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани радник, куварски 
помоћник, са или без радног искуства; држављанство РС; општа здравствена 
способност; да кандидат није кривично гоњен и осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. Уз пријаву поднети: оригинал 
или оверену фотокопију доказа о траженој стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење 
суда да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница (не 
старије од 6 месеци). Лекарско уверење о општој здравственој способности (не 
старије од 6 месеци) - изабрани кандидат дужан је да достави у накнадном року 
од 8 дана. Све копије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

вАљЕво

општиНска Управа 
општиНе лаЈковаЦ
14224 Лајковац, Омладински трг 1

тел. 014/72-760

Возач
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, положен возачки испит „Ц“ категорије. 
Поред услова наведених у огласу, кандидат треба да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

Кафе куварица и послови бифеа
на одређено време до повратка одсутног радника на рад

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Поред услова наведених у огласу, кандидат 
треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним 
органима. Пријаве слати на горенаведену адресу.

врАњЕ

поНиштење коНкУрса 
ЦеНтар за соЦиЈалНи рад

26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел/факс: 013/861-025

e-mail: csrplandiste@yаhoo.com

Конкурс објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости за радно место: директор.

поНиштење коНкУрса 
ЦеНтар за развоЈ локалНих УслУга 

соЦиЈалНе заштите
17500 Врање, Моше Пијаде бб

тел. 017/421-703

Конкурс објављен 03.04.2013. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: директор, на мандатни период од 4 године, поништава 
се у целости.

ЦеНтар за развоЈ локалНих УслУга 
соЦиЈалНе заштите

17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/421-703

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање пет година 
радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе, доказ о радном искуству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 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, уверење о 
здравственој способности, план и програм рада за мандатни период од 4 годи-
не. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве на конкурс морају бити достављене у затвореним ковертама 
на адресу Установе или донети лично.

зАјЕчАр

поНиштење огласа 
градска Управа града заЈечара

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: возач путничких возила, на одређено 
време. За остала радна места, оглас важи у непромењеном облику.

градска Управа града заЈечара
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Шеф Службе за заједничке послове
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове сагласно Пра-
вилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у 
Градској управи Града Зајечара: КВ школска спрема, 1 година радног стажа. Уз 
пријаву на оглас, кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: 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 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 треба да буду старија од шест месе-
ци. 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.

администрација и управа
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Послови месних заједница у граду
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове сагласно Правил-
нику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Град-
ској управи Града Зајечара: високо образовање студија првог степена (основне 
академске студије), односно студије у трајању од три године, више образовање 
- факултет за менаџмент, 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; уверење да је кандидат држављанин Републике 
Србије; уверење Основног и Вишег суда да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; доказ о 
прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. 
Документа која се прилажу уз пријаву не треба да буду старија од шест месе-
ци. 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 за заштиту животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове сагласно Пра-
вилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у 
Градској управи Града Зајечара: високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - технолошки факултет, Факултет заштите 
на раду, 1 година радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, 
кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне књи-
ге рођених; уверење да је кандидат држављанин Републике Србије; уверење 
Основног и Вишег суда да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу; доказ о прописаној 
стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. Документа 
која се прилажу уз пријаву не треба да буду старија од шест месеци. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично пријемној канцеларији 
Градске управе Зајечар.

Административни послови комуналног инспектора

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове сагласно Пра-
вилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака 
у Градској управи Града Зајечара: високо образовање студија првог степена 
(основне академске студије, односно студије у трајању од најмање три године) 
- више образовање - виша школа - правног, економског или саобраћајног сме-
ра, 1 година радног стажа, положен стручни испит и положен возачки испит. Уз 
пријаву на оглас, кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: 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 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 треба да буду старија од шест месе-
ци. 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.

градска Управа града заЈечара
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Шеф Службе за протокол
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове сагласно Пра-
вилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у 
Градској управи Града Зајечара: високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - факултет друштвеног смера, 1 година рад-
ног стажа, познавање рада на рачунару и положен стручни испит. Уз пријаву на 
оглас, кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених; уверење да је кандидат држављанин Републике Србије; уве-
рење Основног и Вишег суда да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу; доказ о прописаној 
стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. Документа 
која се прилажу уз пријаву не треба да буду старија од шест месеци. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на наведе-
ну адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично пријемној канцеларији 
Градске управе Зајечар.

Возач путничких аутомобила, основно одржавање и 
лаки ремонт моторних возила

на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове сагласно Правил-
нику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Град-
ској управи Града Зајечара: КВ школска спрема и 1 година радног искуства. Уз 
пријаву на оглас, кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: 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 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 треба да буду старија од шест месеци. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
наведену адресу , са назнаком: „За оглас“ или предати лично пријемној канце-
ларији Градске управе Зајечар.

Послови јавне набавке за школске управе, установе 
и друге директне кориснике

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове сагласно Пра-
вилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у 
Градској управи Града Зајечара: средње образовање - техничка школа, 1 годи-
на радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидати су 
у обавези да поднесу следећа документа: 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 
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 треба да буду старија од шест месеци. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: 
„За оглас“ или предати лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

стрУчНа слУжба за скУпштиНске послове 
скУпштиНе града заЈечара

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Послови из области радних односа
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове сагласно Пра-
вилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у 
Стручној служби за скупштинске послове Скупштине Града Зајечара: високо 
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у трајању од најмање четири године - факултет за менаџмент, 1 годи-
на радног стажа, познавање рада на рачунару и положен стручни испит. Уз 
пријаву на оглас, кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: 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 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 треба да буду старија од шест месеци. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
наведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично пријемној канце-
ларији Градске управе Зајечар.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената

администрација и управа
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 Трговина и услуге
сзтУр „мог катиНа“

24000 Суботица, Банијска 67
тел. 060/7034-233

Помоћни радник за припрему брзих јела
на одређено време од месец дана

УСЛОВИ: I до IV степен стручне спреме у било ком занимању, до 12 месеци 
радног искуства на сличним пословима. Јавити се Митри Ђурић, на број теле-
фона: 060/7034-233, ради заказивања термина за разговор. Рок за пријаву је 
01.12.2013. године.

доо „млекара“
16000 Лесковац, Текстилна 97

тел. 069/3894-030

Администратор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било које струке, најмање 6 месеци рад-
ног искуства на пословима логистике, знање мађарског језика. Пријаве и CV са 
сликом слати е-mail: dav.еszt@yаhoo.com. За све додатне информације позвати: 
069/3894-030. Оглас је отворен до попуне радног места.

доо штампариЈа „Фото око“
21000 Нови Сад, Богдана Шупута 73

тел. 021/500-023
е-mail: аdministracija@fotooko.rs

Техничар штампе - офсет машиниста - помоћник
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, графичког смера, познавање рада на рачу-
нару, пробни рад 1 месец.

Техничар графичке дораде - књиговезац
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар графичке дораде.

Рок за пријављивање је 30 дана.

Dоо „SIMPLEX“
21235 Темерин, Новосадска 72

е-mail: konkursi@tgmkonsalting.com

Руководилац комерцијале

УСЛОВИ: минимум више образовање (VI степен); одлично познавање енглеског 
језика (читање, писање и говорна комуникација); радно искуство минимум 3 
године на пољу руковођења комерцијалним полсовима (продаја и набавка); 
одлично познавања рада у МS Оffice пакету (Wоrd, Еxcel), Windows оператив-
ни систем, Интернет претраживачи, Оutlook, возачка дозвола „Б“ категорије; 
да кандидати нису кривично кажњавани и да нису под истрагом; препоруке 
од претходних послодаваца - пожељан, али не и неопходан услов. Достави-
ти: биографију (CV) са фотографијом и пропратно писмо. Биографије (CV) са 
назнаком: „За конкурс у Simplex d.o.o. - руководилац комерцијале“, слати на 
е-mail: konkursi@tgmkonsalting.com. Конкурс је отворен до 20.12.2013. године. 
Информације о фирми Simplex d.о.о. могу се наћи на сајту: www.simplex.cо.rs. 
Напомена: у тексту пропратног писма, укратко навести, поред мотива пријаве 
на конкурс, и очекивања од фирме Simplex d.o.o. као будућег послодавца.

DELTA GENERALI оSIGURANJE аDо
11000 Београд, Милентија Поповића 7б

е-mail: nebojsa.mladenovic@deltagenerali.rs

Саветник за осигурање живота
за рад у Новом Саду

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци у продаји роба 
и услуга, возачка дозвола „Б“ категорије, знање рада на рачунару и енглеског 
језика. Рок за пријављивање је до 09.12.2013. године.

Dоо „HANI INTERNATIONAL LTD“
36300 Нови Пазар, Московска 11

е-mail: rifathanic@gmail.com

Комерцијалиста на терену
за рад у Новом Саду и Војводини

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комерцијални техничар, возачка дозвола 
„Б“ категорије, знање рада на рачунару, пожељно искуство на истим или слич-
ним пословима, пробни рад 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана.

акЦиоНарско дрУштво за трговиНУ 
„вишњиЦа дУћаНи“

11000 Београд, Црнотравска 13б
е-mail: оffice@visnjicaducani.rs

Пекар
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - ПК пекар или КВ пекар, радно искуство нај-
мање 3 године.

 Грађевинарство и индустрија

„HARCO“ Dоо BEOGRAD
11000 Београд, Немањина 4

e-mail: оffice@harco.rs

Инжењер продаје
на територији Републике Србије

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (VII/1 степен) или машински 
инжењер (VI/1 степен), возачка дозвола „Б“ категорије, знање енглеског или 
немачког језика - виши ниво, рад на рачунару, радно искуство небитно (пожељ-
но радно искуство из области продаје мазива или других индустријских репро-
материјала или рад у служби одржавања), да лице није под истражним или 
кривичним поступком, лица млађа од 30 година, због коришћења олакшица 
по чл. 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. Рок 
трајања конкурса: до 05.12.2013. године. Заинтересовани кандидати могу радне 
биографије да доставе мејлом. Лице за контакт: Срђан Дробњаковић.

Фабрика Уља „баНат“ ад
Нова Црња, Магазинска бб

е-mail: miroslav.rajkovic@uljarabanat.rs

Машиниста енергане - котлар
на одређено време 3 месеца, за рад у Новој Црњи

УСЛОВИ: III степен, машиниста за парне котлове или III степен машинске или 
електроструке или IV степен машинске или електро струке; радно искуство од 
12 месеци; обука за руковање аутоматизованим котловима и обука за руковање 
котловским постројењима; положен испит АТК. Рад се одвија у сменама, радно 
место је са повећаним ризиком. Кандидати могу да се јаве на бројеве телефона: 
063/578-765 и 815-210.

граЂевиНско предУзеће 
„плаНУм“ ад

11080 Земун, 22. октобра 15
тел. 011/2108-618

e-mail: kadrovska@planum.rs

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

6 извршилаца

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

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

трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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предУзеће за геотехНикУ и иНжењериНг 
„геосоНдажа“ доо

Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш
тел. 064/1850-941

e-mail: geosondaza@gmail.com

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

 Mедицина
спеЦиЈалистичка ордиНаЦиЈа из 

гиНекологиЈе и акУшерства „холимед“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14

e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика, радно 
искуство на наведеним пословима 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 дипломирани дефекто-
лог - тифлолог - VII/1 степен стручне спреме; радно искуство није битно; обез-
беђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на горенаведене 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 кандидати могу да се јаве на на горе-
наведени број телефона. Лице за контакт: Радивоје Караџић.

УНиверзитетска дечЈа клиНика
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или 
општег смера; пробни рад 3 месеца; положен стручни испит; најмање шест 
месеци радног искуства на пословима медицинске сестре - техничара након 
положеног стручног испита. Кандидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о заврше-

ној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију радне књижице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену 
адресу клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре 
- техничара на неодређено време - 1 (један) извршилац“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

дом здравља „Нови београд“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00

Гинеколошко - акушерска сестра
на одређено време до 3 месеца, до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер гинеколошко - акушерска сестра - 
техничар, положен стручни испит.

Референт за опште административне послове
на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и 
неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова 
огласа, предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на 
наведену адресу. Одлука ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат биће лично обавештен путем телефона.

спеЦиЈалНа болНиЦа за психиЈатриЈске 
болести „горња топоНиЦа“

18202 Горња Топоница

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене запослене на неплаћеном 

одсуству

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

Ложач
на одређено време до 4 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, завршена школа металско - машинске 
струке и положен испит за ложача централног грејања. Кандидат уз пријаву 
- биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за ложача централног грејања; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

поНиштење огласа 
општа болНиЦа „свети лУка“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Оглас објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: виши радиолошки техничар, са поло-
женим стручним испитом, за рад у Одсеку за плућне болести и ТБЦ и 
пробним радом од 3 месеца.

иНститУт за реУматологиЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар за послове 
здравствене неге хоспитализованих болесника

2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа - општи смер; положен стручни испит за меди-
цинску сестру - техничара; пробни рад три месеца; најмање две године радног 
искуства. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту за медицинску сестру - техничара; фотокопију извода 

Грађевинарство и индустрија / медицина



бесплатна публикација о запошљавању 23  27.11.2013.  |  број 545  |   

из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте; фотокопију рад-
не књижице. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу 
Института, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

здравствеНи ЦеНтар кладово
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116, 801-389
е-mail: zckld@kladovonet.com

Лекар специјалиста опште хирургије
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста опште хирургије. 
Оглас је отворен до попуне радног места.

здравствеНи ЦеНтар УжиЦе
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дом здравља Прибој, на одређено време на 

замени радника на дужем боловању

Доктор медицине
за рад у ОЈ Општа болница Прибој, на одређено време на 

замени радника на дужем боловању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен 
стручни испит. Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним рад-
ним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту и краћу биографију. Пријаве са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу. Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра, 
у року од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

дом здравља „др дУшаН савић дода“
21300 Беочин, Светосавска бб

тел. 021/870-052

Дипломирани фармацеут
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет и положен стручни испит. Кандида-
ти морају да испуњавају опште услове за заснивање радног односа утврђене 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013) и 
посебним прописима везаним за јавне службе: уверење о држављанству Репу-
блике Србије, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, однос-
но да против кандидата није подигнута оптужница и није покренута истрага 
(уверење од суда). Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о 
испуњавању општих и посебних услова (оригинал или оверене копије - не ста-
рије од 6 месеци), уз краћу биографију са пропратним писмом. Изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад (лекарско уверење). Пријаве на оглас могу се поднети лич-
но Служби за правне и економске послове у Дому здравља, сваког радног дана, 
у времену од 07,00 до 14,00 часова или послати препоручено поштом на исту 
адресу, са назнаком: „За оглас“.

здравствеНи ЦеНтар УжиЦе
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Оперативни програмер аутоматске обраде података

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша школа из области инфор-
матике и рачунарске науке; најмање 1 година радног искуства на пословима у 
здравственом информационом систему. Уз пријаву доставити: молбу за пријем 
са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној вишој школи; краћу биографију; потврду о рад-
ном искуству на пословима здравственог информационог система. Пријаве са 
потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Одлуку о пријему 
донеће директор Здравственог центра, у року од 30 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

дом здравља „др милорад влаЈковић“
Барајево, Светосавска 91

Лабораторијски техничар
за рад у Служби за радиолошку и лабораторијску 

дијагностику, на одређено време до повратка раднице са 
трудничког и породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, 
положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказе под-
носе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, оверену фото-
копију потврде о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за 
рад - лиценце и радну биографију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“ или лично доставити у писарницу Дома здравља Барајево.

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на 

одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Заинтересова-
ни кандидати уз пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце и радну биогра-
фију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу или лично доставити у писар-
ницу Дома здравља Барајево.

поНиштење огласа 
општа болНиЦа маЈдаНпек

19250 Мајданпек, Капетанска 30
тел. 030/583-014

Оглас објављен 04.09.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

спеЦиЈалНа болНиЦа за 
рехабилитаЦиЈУ ивањиЦа

32250 Ивањица, 13. септембар 78
тел. 032/662-260

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 1 месец

Опис послова: пријем пацијената, врши припрему материјала и инструмената за 
стерилизацију и врши стерилизацију, проводи прописане терапијске поступке, 
обавља медицинску негу тешко покретних или непокретних пацијената, врши 
сталне обиласке и контроле стања пацијената, указује прву помоћ, позива при-
правне лекаре, проводи дијагностичке поступке по налогу лекара (ЕКГ, крвни 
притисак, телесна температура, тежина, висина и др.), води медицинску доку-
ментацију, асистира лекару приликом вршења прегледа и интервенција, пра-
ти пацијента код упућивања у другу здравствену установу, бави се васпитним 
радом, обавља друге послове по налогу главног техничара, начелника службе, 
лекара и директора болнице.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, са положе-
ним стручним испитом, радно искуство - мора се одмах укључити у сменски 
рад, успех при школовању - средња оцена и оцена са дипломског, поседовање 
лиценце за рад у здравственим установама. Заинтересовани кандидати могу се 
јавити са потребном документацијом (докази о наведеним условима) на адресу 
Болнице, у року од 8 дана од дана објављивања.

дом здравља пожареваЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Лабораторијски техничар
за рад у Служби лабораторијске дијагностике - Одељење 
за лабораторијску дијагностику у огранку Костолац, на 

одређено време од 6 месеци

Опис послова: прима упуте за лабораторијске анализе, води протокол пације-
ната, врши наплату партиципације и услуга ван обавезног здравственог осигу-
рања; ради на узимању материјала за израду лабораторијских анализа, а по 
налогу лекара; припрема узорке узетог материјала (одвајање серума, концен-
тровање урина и др.); обавља послове око израде лабораторијских анализа; 
води уредну медицинску документацију, као и друге послове описане у акту о 
организацији и систематизацији послова.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер за лабораторијске техничаре 
и положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи лабораторијског смера, оверена фото-

медицина 



   |  број 545  |  27.11.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs24 

копија уверења о пложеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, а 
уколико је кандидат био у радном односу као лабораторијски техничар дужан је 
да достави и лиценцу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаву са кратком биографијом и потребном документацијом 
доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са наз-
наком: „Пријава за радно место лабораторијског техничара“.

завод за биоЦиде и медиЦиНскУ екологиЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/355-72-55, 355-41-32

Специјалиста - микробиолог
са 20 часова недељно

Опис послова: обавља микробиолошке анализе из супстрата животне средине, 
обавља микробиолошка испитивања ефикасности биоцида, учествује у изра-
ди извештаја, елабората, студија, израђује одговарајуће анализе, елаборате, 
извештаје, информације и студије, пружа стручну методолошку помоћ и даје 
стручна мишљења здравственим и ветеринарским институцијама, ради на 
увођењу нових метода и технологија у раду, спроводи обуке за лабораторијске 
техничаре, припрема програме и пројекте у домену превентиве заштите од 
заразних болести.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет или факултет ветеринарске медицине, 
специјализација из микробиологије, познавање рада на ПРЦ. Уз пријаву се под-
носи: биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фото-
копијама (фотокопија диплома). Пријаве са траженим прилозима достављају се 
на адресу Завода, поштом или лично на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања.

дом здравља раковиЦа
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виши рендген техничар
Опис послова: врши стручне и административне послове у вези са специјалном 
рендгенографијом органа, интервенском хоелцистографијом, интравенском 
пијелографијом, води рачуна о апаратима са којима ради, требује филмове и 
остали материјал, ради све послове Ro техничара са средњом стручном спре-
мом, бави се здравствено - васпитним радом, ради и друге послове по налогу 
начелника службе, коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша медицинска школа, одсек за Ro тех-
ничаре, висока здравствена школа струковних студија - струковни медицин-
ски радиолог, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи - одсек за 
Ro техничара, високој здравственој школи струковних студија, смер струков-
ни медицински радиолог, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију дозволе за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако је канди-
дат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу), уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак (уверење издаје суд), извод из 
евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који се нала-
зе 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 огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључивања уговора о раду достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима. Одлука о избору биће објављења на огласној табли 
испред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, у 
Београду. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Бео-
град, Краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у писар-
ницу Дома здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22.

дом здравља
35210 Свилајнац, Краља Петра I 47

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински, стоматолошки или 
фармацеутски факултет, специјализација из области из које Дом здравља Сви-
лајнац обавља делатност и најмање пет година радног стажа из области здрав-
ствене заштите, завршен правни или економски факултет, завршена едукација 
из области здравственог менаџмента код акредитоване установе и најмање пет 
година радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву доставити: ове-
рене фотокопије доказа о одговарајућој стручној спреми, оригинал извод из 
матичне књиге рођених, оригинал уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење надлежног суда о некажњавању и невођењу кривичног поступка про-
тив кандидата, личну и пословну биографију, предлог програма рада и план 

пословања за наредни мандатни период од четири године. Пријаве уз које нису 
приложени тражени докази, као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

апотека „НевеН“
34310 Топола, Булевар Вожда Карађорђа 32а

тел. 034/813-695, 062/421-361

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, поло-
жен стручни испит. За више информација и ради договора позвати лице за 
контакт: Милојку Јевђић, на горенаведене бројеве телефона. Оглас је отворен 
до попуне радних места.

општа болНиЦа параћиН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера
на одређено време - замена до повратка раднице са 

породиљског одсуства

Медицински техничар општег смера

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме), 
положен стручни испит. Кандидат мора да испуњава психофизичку и здрав-
ствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад. Заинте-
ресовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод 
из матичне књиге рођених, диплому о завршеној школи наведеној у условима 
за заснивање радног односа и сведочанства за сва четири разреда, потврду о 
положеном стручном испиту и фотокопију радне књижице.

Виши медицински техничар општег општег смера

УСЛОВИ: виша медицинска школа општег смера (VI степен стручне спреме), 
положен стручни испит. Кандидат мора да испуњава психофизичку и здрав-
ствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад. Заинтере-
совани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из 
матичне књиге рођених, диплому о завршеној школи наведеној у условима за 
заснивање радног односа, потврду о положеном стручном испиту и фотокопију 
радне књижице.

Економски техничар
на одређено време - замена до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња економска школа (IV степен стручне спреме), радно искуство 
на пословима обрачуна зарада и ликвидатура, да кандидат испуњава психофи-
зичку и здравствену способност за рад. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, 
диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа 
и сведочанства за сва четири разреда, фотокопију радне књижице и потврду о 
стеченом радном искуству на пословима наведеним у условима за заснивање 
радног односа.

ОСТАЛО: За наведена радна места приложити фотокопије тражених докуме-
ната. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у 
писарницу Опште болнице Параћин или послати на наведену адресу. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документа-
цијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће 
се враћати кандидатима.

дом здравља рашка
36350 Рашка, Др Јовановића 4

тел. 036/736-127

Доктор медицине
на одређено време до повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, за рад у Служби за 

здравствену заштиту одраслих

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и поло-
жен стручни испит, пожељно је да кандидат има положен возачки испит. Уз 
пријаву доставити: фотокопију дипломе, фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту и краћу биографију. Оглас је отворен 8 дана.

медицина
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дом здравља „богатић“
15350 Богатић, Мије Јовановића 25

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред услова прописа-
них законом испуњава и следеће услове: да има завршен медицински факултет 
и специјализацију из гране медицине из које Дом здравља обавља делатност 
или да има завршен стоматолошки факултет и специјализацију из гране стома-
тологије из које Дом здравља обавља делатност или да има завршен правни, 
економски или дефектолошки факултет, са завршеном едукацијом из области 
менаџмента у здравству; најмање 5 година радног стажа у области здравствене 
заштите. Уз пријаву која садржи преглед кретања у служби са биографским 
подацима, кандидат прилаже следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; оверену фотокопију дипломе о положеном специјалис-
тичком испиту; оверену фотокопију доказа о завршеној едукацији из области 
здравственог менаџмента, уколико је дипломирани правник, дипломирани 
економиста или дипломирани дефектолог; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак, као и потврда да није осуђиван на затворску каз-
ну безусловно преко 6 месеци за кривично дело које га чини неподобним за 
вршење функције директора; потврду о радном стажу у области здравствене 
заштите; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Избор кандидата ће се извр-
шити у року од 30 дана од дана закључења конкурса. Пријаве подносити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“ или донети лично у 
просторије рачуноводства. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

спеЦиЈалНа болНиЦа за 
психиЈатриЈске болести „ковиН“

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

НК радник (сервирка на одељењу)

НК радник (спремачица на одељењу)
2 извршиоца

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

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

2 извршиоца

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

клиНичко-болНички ЦеНтар 
земУН - београд

11080 Земун, Вукова 9

Виша медицинска сестра
за рад у Клиници за интерну медицину, са пробним радом 

од 3 месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни испит. Заинтересова-
ни кандидати дужни су да пријаве доставе писарници КБЦ Земун - Београд, 
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, са навођењем за које рад-
но место конкуришу или поштом, на горенаведену адресу. Уз пријаву на кон-
курс кандидати прилажу: биографију, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи општег смера и вишој медицинској школи 
општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту по 
завршеној вишој медицинској школи и извод из матичне књиге венчаних, ако 
је кандидат променио презиме. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.

општа болНиЦа „свети лУка“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51

тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка медицинске сестре 

са боловања, за рад у сменама, на Одељењу за 
оториноларингологију, Сектора за хируршке гране 

медицине

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, положен струч-
ни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, медицин-
ска сестра - техничар општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама 
писарници болнице или поштом, на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Сме-
дерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

здравствеНи ЦеНтар УжиЦе
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Медицинска сестра - техничар општег смера
за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље, на одређено време 

на замени радника на дужем боловању
2 извршиоца

Лабораторијски техничар
за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље, на одређено време 

на замени радника на дужем боловању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа одго-
варајућег смера, положен стручни испит. Уз пријаву доставити: молбу за пријем 
са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту и краћу биографију. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу. Одлуку о пријему донеће директор 
Здравственог центра, у року од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„диа лаб“ поликлиНика
11000 Београд, Радослава Грујића 1

тел. 011/3448-723

Лабораторијски техничар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско - лабораторијски техничар, 
возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука, енглески језик 
- почетни ниво. Јављање кандидата на бројеве телефона: 011/3448-723 и 3444-
859. Рок за пријављивање је 10 дана од дана објављивања.

дом здравља 
„др ЈоваН ЈоваНовић змаЈ“

22300 Стара Пазова
е-mail: dzspazova@gmail.com

Доктор медицине у Служби хитне медицинске 
помоћи са санитетским превозом

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: VII/1 степен стручне 
спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит, здравствена 
способност за рад на радним местим са повећаним ризиком према Акту о проце-
ни ризика, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, потврду о радном 
искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене 
заштите (ако кандидат има радно искуство), оверену фотокопију лиценце за 
рад, уколико је лице радило у струци и кратку биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
Дома здравља.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни центар

медицина 



   |  број 545  |  27.11.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs26 

 Пољопривреда и ветерина
ветериНарска стаНиЦа 

„петроваЦ“ доо петроваЦ
12300 Петровац на Млави, Српских владара 25

Ветеринар

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: завршен ветеринарски 
факултет, диплома или уверење о стручној спреми, положен стручни испит, 
лиценца за обављање ветеринарске делатности.

Ветеринарски техничар

УСЛОВИ: диплома о завршеној средњој стручној спреми, образовни профил: 
ветеринарски техничар.

ОСТАЛО: радно искуство од најмање годину дана, возачка дозвола „Б“ катего-
рије, рад на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности,  уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са оба-
везном назнаком: „Пријава по огласу за пријем ветеринара“.

 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА  
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 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

гимНазиЈа У лазаревЦУ
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8129-480

Секретар

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из члана 68 и члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), односно да имају одговарајуће образовање дипломираног прав-
ника - мастера или дипломираног правника који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године. Поред наведних 
услова образовања, кандидати морају поседовати психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Приликом 
пријављивања на конкурс, кандидати треба да поднесу следећа документа: 
краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по служ-
беној дужности. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању услова за рад на 
наведеним пословима поднети школи, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Конкурсну документацију не враћамо. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

предшколска УстаНова 
„бошко бУха“

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

Васпитач
2 извршиоца

Васпитач - приправник
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време, најдуже до 30.06.2014. године

2 извршиоца

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или сту-
дијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или више образовање васпи-
тача; да кандидат има 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 установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, без обзира на радно искуство; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење о здрав-
ственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад.

Медицинска сестра - васпитач - приправник
4 извршиоца

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
2 извршиоца

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

Помоћни кувар
са пробним радом до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа или II степен стручне 
спреме, ПК радник угоститељске струке, без обзира на радно искуство; могућа 
провера психофизичких и радних способности; уверење о здравственој способ-

пољопривреда и ветерина / наука и образовање
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ности; 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.

Спремачица
са пробним радом до 4 месеца

2 извршиоца

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана
2 извршиоца

Сервирка
са пробним радом до 4 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира на радно иску-
ство; уверење о здравственој способности; да кандидат 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.

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

ош „васа пелагић“
11210 Београд - Котеж

тел. 011/2712-982

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник српског језика
са 80% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; високо образовање на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, да има занимање према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Кандидат је дужан да пре доношења одлуке о избору обави 
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима код надлеж-
не службе за запошљавање. Пријаве са одговарајућом документацијом (доказ о 
стручној спреми - оверена копија дипломе, доказ о броју бодова из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина и професионалне праксе и уверење о 
држављанству - оверена копија), доставити на адресу школе. Доказ о здрав-
ственој способности (лекарско уверење) - доставља се пре закључења уговора 
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања.

ош „Нх дУшаН дУгалић“
11000 Београд, Ђердапска 19

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према члану 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да кандидат испуњава посебне 
услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 
Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе: биографију; оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених/венчаних (оверена копија); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) - подноси само 

изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013) прибавља школа. Пријаве 
на конкурс, са потребним доказима о испуњавању услова, подносе се лично 
или препорученом пошиљком, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ош „караЂорЂе“
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/2467-290

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и да 
испуњава услове утврђене у чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Поред одгова-
рајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство РС; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (наведени доказ прибавља школа); да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
горенаведено образовање. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова који под-
носе лица из чл. 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (уверење високошколске установе) или доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног 
испита или испита за лиценцу. Проверу психофизичких способности кандидата 
за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Пријаве са документима о испуњености усло-
ва доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „воЈвода степа“
11000 Београд, Војводе Степе 520

тел. 011/3945-259

Наставник руског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање - VII степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања; држављанство РС; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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. Уз пријаву приложити: оверену фотоко-
пију дипломе; оверену фотокопију стручног испита - лиценце (уколико канди-
дат има лиценцу); уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; потврду са факултета о положеним испитима из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина или оверену фотокопију лиценце; потврду о језику на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Национална служба 
за запошљавање

 наука и образовање
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ош „вУк караЏић“
11232 Рипањ, Ерчанска 3

тел. 011/8650-480

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати су дужни да 
испуњавају и посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систе-
матизацији послова и Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Уз пријаву приложити доказе о испуњавању 
услова о стручној спреми; држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. 
Докази се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији, не старије од 6 
месеци.

предшколска УстаНова 
„чика Јова змаЈ“

11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању од три годи-
не или високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), са или без радног искуства, обавезно полагање 
стручног испита.

Медицинска сестра у групи
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, медицинска 
сестра - васпитач или више образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне студије), са или без радног 
искуства, обавезно полагање стручног испита.

Економско - финансијски сарадник

УСЛОВИ: високо образовање - економски факултет, организационе способ-
ности, сертификат овлашћеног рачуновође, 5 година радног искуства у стру-
ци, коришћење рачунарских програма, могућа провера психофизичких способ-
ности.

Сервирка

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, курс за сервирке или 
II степен стручне спреме, куварске струке, са или без радног искуства, могућа 
провера психофизичких и радних способности.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, са или без радног иску-
ства, могућа провера психофизичких и радних способности.

Васпитач
на одређено време до две године, у својству приправника

15 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању од три годи-
не или високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), са или без радног искуства, обавезно полагање 
стручног испита.

Медицинска сестра у групи
на одређено време до две године, у својству приправника

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, медицинска 
сестра - васпитач, обавезно полагање стручног испита.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању од три годи-

не или високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), са или без радног искуства, обавезно полагање 
стручног испита.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
5 извршилаца

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

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс (са 
доказима о испуњавању услова) доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос“. Уз пријаву кандидат 
треба да достави: биографију; оригинале или оверене фотокопије: дипломе - 
сведочанства о стеченом образовању (овера - не старија од 6 месеци), извода 
из матичне књиге рођених (нови образац - оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; уверење 
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница - не ста-
рије од 6 месеци. Кандидати за радно место: економско - финансијски сарадник 
- достављају оверену копију радне књижице и сертификат овлашћеног рачуно-
вође. Изабрани кандидати пре закључења уговора о раду дужни су да доставе 
лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља Установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ош „дриНка павловић“
11000 Београд, Косовска 19
тел. 011/3238-388, 3243-813

Професор разредне наставе - приправник
на одређено време до повратка запослене са одсуства ради 

неге детета до годину дана

УСЛОВИ: високо образовање у наведеном занимању, сходно Закону о основама 
система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12 и 15/13).

Радник на одржавању чистоће
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: општи услови према члану 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13). Сви кандидати су 
обавезни да уз пријаву на конкурс приложе следећа документа у оригиналу 
или у овереном препису: доказ о стручној спреми и уверење о држављанству. 
Пријаве слати на наведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

УНиверзитет У београдУ 
ФакУлтет за спеЦиЈалНУ едУкаЦиЈУ и 

рехабилитаЦиЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Олигофренологија

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, Факултет за специјалну едукацију и реха-
билитацију; просечна оцена на студијама првог степена најмање 08,00; уписане 
докторске студије на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, као 
и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010) и услове предвиђене Статутом 
Факултета. Документа која је потребно доставити: пријаву на конкурс, биогра-
фију, библиографију, оверене копије диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истра-
гом. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету, на наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 наука и образовање
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предшколска УстаНова „чУкариЦа“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке стуковне студије) - васпитач, обавеза полагања испита 
за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: средња медицинска школа, занимање: медицинска сестра - васпитач, 
обавеза полагања испита за лиценцу. 

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

поНиштење дела огласа 
осНовНа мУзичка школа 

„владимир ЂорЂевић“
11000 Београд, Ватрослава Јагића 5

тел. 011/2452-561

Оглас објављен 23. октобра 2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: професор хармонике. У осталом делу 
оглас је непромењен.

техНичка школа
Обреновац, Краља Петра I 12

тел. 011/8721-178

Наставник биологије
на одређено време до престанка мандата директора школе, 

са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/13); да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са 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; да су држављани Републике Србије. Уколико 
није положио испит за лиценцу, кандидат мора имати образовање из психолош-
ких, 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 (доказе кандидати 
прилажу уз конкурсну документацију). Неблаговремене и непотпуне пријаве и 
пријаве које садрже документа која нису оригинална или оверена неће бити 
разматране. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, доказ о држављанству Републике Србије, 
уверење да нису под истрагом, односно да се против њих не води кривични 
поступак. Школа прибавља уверење о неосуђиваности, лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошља-
вање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
број тел. 011/8721-178.

висока здравствеНа школа 
стрУковНих стУдиЈа У београдУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач - област Општа медицина
на одређено време, са 50% радног времена

Предавач - област Дерматологија
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука или специјализација 
медицинских наука, медицински факултет, искуство у настави 3 године.

Предавач - област Козметологија
на одређено време, са 30% радног времена

Предавач за област медицинских наука, ужа област 
- Токсикологија

на одређено време, са 20% радног времена

Предавач за област медицинских наука, ужа област 
- Фармакологија

на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум или специјализација фармацеутских наука, 
фармацеутски факултет, искуство у настави 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве 
на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уверењем о држављанству и 
другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса под-
носе се у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

исправка огласа 
средња заНатска школа

11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, за рад-
но место: наставник основа технике рада, на одређено време - заме-
на одсутног радника на боловању, мења се и гласи: наставник основа 
друштвених дисциплина, са 40% радног времена и наставник основа 
природних дисциплина, са 60% радног времена. У осталом делу текст 
огласа је непромењен.

поНиштење огласа 
предшколска УстаНова 
„перка вићеНтиЈевић“

11500 Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283, 8721-479

Огласи објављени 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништавају се у целости.

осНовНа школа 
„милиЦа милошевић“

11412 Јагњило
тел. 011/8217-455

Наставник математике
за 89% радног времена

Библиотекар
за 50% радног времена

Наставник музичке културе
за 45% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

Наставник физике
за 30% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати морају да испуне услове из чл. 
130 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(одговарајућа врста образовања прописана чланом 8 истог Закона и услови 
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утврђени Правилником Министарства просвете), поседовање одговарајуће пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима, да су државља-
ни Републике Србије, да нису правноснажном пресудом осуђивани за кривична 
дела набројана у чл. 120, да за њих није у складу са Законом утврђено дискри-
минаторно понашање и да знају језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о одговарајућем образовању, знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад и држављанству достављају се уз пријаву на конкурс. 
Неблаговремене и пријаве без одговарајућих тражених доказа биће одбачене 
без разматрања. Приправници се примају у складу са одредбама Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Пробни рад је шест месеци.

УНиверзитет У београдУ 
ФакУлтет спорта и Физичког васпитања

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

Асистент за предмет: Теорија и методика 
рекреације, ужа научна област Теорија и 

технологија рекреације
на период од 3 године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене чл. 72 Закона о високом 
образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког васпитања.

Наставник у звању доцента за предмет: Теорија и 
методика спортске гимнастике, ужа научна област 

Теорија и технологија спорта и физичког васпитања
УСЛОВИ: избор у звање доцента се врши за период од 5 година. Кандидати 
треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању РС 
и да имају завршен Факултет спорта и физичког васпитања.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНиверзитет У београдУ 
шУмарски ФакУлтет
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Професор струковних студија за ужу научну област 
Машине и уређаји у преради дрвета

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне области, 
способност за наставни рад, објављени радови из научне области.

Предавач струковних студија за ужу научну област 
Примарна прерада дрвета

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистратура из одговарајуће научне 
области или стручни назив специјалисте, способност за наставни рад, објавље-
ни радови из научне области.

Предавач струковних студија за ужу научну 
област Организација, управљање и пројектовање 

предузећа у преради дрвета
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистратура из одговарајуће научне 
области или стручни назив специјалисте, способност за наставни рад, објавље-
ни радови из научне области.

ОСТАЛО: Избор предавача стуковних студија врши се на период од 5 годи-
на, а професора струковних студија на неодређено време. Остали услови за 
избор наставника и сарадника утврђени су Законом о високом образовању и 
Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радни-
ка Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге 
рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарате радо-
ва...), достављају се надлежној служби Факултета, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

предшколска УстаНова „чУкариЦа“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Спремачица

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

електротехНичка школа „стари град“
11000 Београд, Високог Стевана 37

тел. 011/2627-784

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и у складу са одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручних школама („Просветни 
гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 9/13), као и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 осстварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву са биографским подацима 
на конкурс доставе и документацију о испуњавању услова из конкурса: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, доказ да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од шест месеци), оверену копију извода 
из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој 
и здравственој способности (лекарско уверење) - доставља се пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима кандидата који уђу 
у ужи избор врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсни поступак се спроводи сагласно одредбама 
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве на конкурс, са 
одговарајућом документацијом, достављају се на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

поНиштење огласа 
геодетска техНичка школа

11000 Београд, Милана Ракића 42
тел. 011/2411-880

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник групе геодетских предмета 
- 2 извршиоца.

геодетска техНичка школа
11000 Београд, Милана Ракића 42

тел. 011/2411-880

Наставник групе геодетских предмета
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - високо образовање у складу са чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања и стручна спрема према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама; да кандидат испуњава услове прописа-
не у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидат подноси: биграфске податке, оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег степена и врсте стручне спреме, односно уверења ако иста није издата; 
уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рође-
них. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок 
за подношење пријава са важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Обука за активнО  
тражење пОсла

 наука и образовање
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осНовНа школа 
„михаило младеНовић сеља“

11561 Дудовица, Др Воје Даниловићa 17
тел. 011/8187-011

Професор енглеског језика
за рад у матичној школи и подручним одељењима у 

Брајковцу и Жупањцу

Професор енглеског језика
за 30% радног времена, на одређено време, за рад у 

подручном одељењу Чибутковица

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: За наведена радна места потребно је да су испуњени услови прописа-
ни чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова у основној школи. Потребно 
је да кандидат поседује: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену 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 зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Поред услова који су 
прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу 
стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат је дужан да достави 
доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) 
- подноси се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата, кандидат се упућује на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.

исправка огласа 
предшколска УстаНова 

„ЈелиЦа обрадовић“
Младеновац, Вука Караџића 77

У публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање бр. 
542 од 06.11.2013. године, објављена је потреба за пријем у радни 
однос 4 (четири) васпитача - приправника на одређено време; уместо 
тога треба да пише: 3 (три) васпитача - приправника на одређено вре-
ме и 1 (један) васпитач - приправник на неодређено време.

УНиверзитет У београдУ 
машиНски ФакУлтет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Термомеханика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор нау-
ка и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 
118 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Производно машинство

на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Производно машинство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и други 
услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120 Статута 
Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије дипло-
ма, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: 
Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

„техНикУм таУрУНУм“ 
висока иНжењерска школа 

стрУковНих стУдиЈа
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 2611-081
e-mail: info@tehnikum.еdu.rs

www.tehnikum.еdu.rs

Наставник у звању предавача за предмете који 
припадају ужој области Примењена математика

на период од 5 година

УСЛОВИ: магистеријум из области математике, способност за наставни рад и 
одговарајуће радно искуство.

Наставник у звању наставника информатике за 
предмете који припадају ужој области Рачунарство 
и информатика (предмети: Информатика, Интернет 

и електронско пословање и сродни предмети)
на период од 5 година, уз обавезу изабраног наставника да 
поред наставе обавља и послове одговорног лица у Центру 

за рачунарство и информатику

УСЛОВИ: високо образовање другог степена из области рачунарства и пословне 
информатике, способност за наставни рад и радно искуство на пословима сис-
тем администратора. Остали услови према Закону о високом образовању и 
општим актима школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену копију диплома о претходно завршеном образовању и оверен извод из 
матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, на горенаведену адресу. Све информације могу се добити радним 
данима, на број телефона: 011/2619-673.

ош „вожд караЂорЂе“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714, 8416-439

Наставник разредне наставе у боравку
на одређено време до повратка запослене са трудничког 

боловања

Наставник српског језика и књижевности
са 60% радног времена

Наставник историје
са 95% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом: 
поседовање одговарајућег образовања, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављан-
ства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из мати-
чне књиге рођених) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
8 дана од дана добијања мишљења Националне службе за запошљавање, за 
проверу психофизичке спремности кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.
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ош „илиЈа бирчаНиН“
Земун Поље, Браће Крњешевац 2

тел. 011/3753-813

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време

Професор српског језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог (преко 

60 дана)

Професор српског језика

Професор физичког васпитања
за 4 часа, на одређено време до повратка одсутног 

запосленог (преко 60 дана)

Педагошки асистент
на одређено време

Хигијеничар
3 извршиоца

Хигијеничар
са 88% радног времена

Хигијеничар
на одређено време до повратка одсутног запосленог (преко 

60 дана)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме за рад наставника и стручних 
сарадника за рад у основној школи и Закону о основама система образовања 
и васпитања - чл. 8 („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013); 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; 3. да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 6 месеци или да није правноснажном пресудом 
осуђен за кривична дела утврђена законом; 4. држављанство РС. Услови наве-
дени под тач. 2 доказују се пре доношења одлуке о избору кандидата, а под тач. 
3 доказују се приликом пријема у радни однос. Уз пријаву на оглас кандидат 
треба да приложи: молбу са кратким биографским подацима, оверено уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу, уколико је кандидат исти положио - за 
послове под тач. 1, 2, 3 и 4, извод из матичне књиге рођених, копију радне 
књижице као доказ о искуству у просвети, уколико га кандидат има. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

бор

ош „вера радосављевић“
19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб

тел. 019/545-085, 542-737

1. Наставник српског језика
са 67% радног времена, на одређено време

2. Наставник енглеског језика
са 25,5% радног времена, на одређено време

3. Наставник математике
са 67,3% радног времена, на одређено време

4. Наставник физике
са 9,4% радног времена, на одређено време

5. Наставник историје
са 9,4% радног времена, на одређено време

6. Наставник географије
са 9,4% радног времена, на одређено време

7. Наставник хемије
са 9,4% радног времена, на одређено време

8. Наставник биологије
са 9,5% радног времена, на одређено време

9. Наставник примењених наука
са 6,9% радног времена, на одређено време

10. Наставник предузетништва
са 7,1% радног времена, на одређено време

11. Наставник дигиталне писмености
са 8,45% радног времена, на одређено време

12. Наставник одговорног живљења
са 8,3% радног времена, на одређено време

13. Наставник основних животних вештина
са 7,6% радног времена, на одређено време

14. Наставник грађанског васпитања за други 
циклус

са 60% радног времена

УСЛОВИ: За радна места од бр. 1 до 13: конкурс се расписује за пријем настав-
ника за рад у Програм основног образовања одраслих. За ова радна места 
потребан је сертификат за извођење наставе у Програму основног образо-
вања одраслих. Поред општих услова утврђеним законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12) и 
чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврду да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „момчило раНковић“
19314 Рајац, Вука Караџића 43

тел. 019/554-076

Наставник математике
са 22% радног времена

Наставник физике
са 20% радног времена

Наставник историје
са 40% радног времена

Наставник музичке културе
са 35% радног времена

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 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 васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - даље: Закон), односно да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад; кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2, однос-
но Закона, што значи да треба да поседује одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање 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 Европским системом преноса бодова, односно у складу 
са чланом 121 став 10 Закона - наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
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стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чла-
на 8 став 4 Закона. Кандидати за радна места треба да испуњавају 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 са основним подацима о себи, радну биографију (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос) и следеће доказе (оригинале или оверене копије, 
не старије од 6 месеци): 1) диплому или уверење о стеченом образовању; 2) у 
складу са чланом 8 став 4 Закона доказ (уверење, додатак дипломи, потврда 
или други одговарајући документ) о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких 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 преноса бодова - издато од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно у складу са чланом 121 став 10 
Закона потврду или други одговарајући доказ (документ) о положеним испити-
ма из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; 3) извод из матичне књиге 
рођених; 4) уверење о држављанству; 5) уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона, да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван за кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона - прибавља школа. Директор врши ужи 
избор кандидата 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, применом стандардизованих поступака. 
Уколико је већ извршена психолошка процена способности кандидата (у перио-
ду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на конкурс), назначити у пријави 
када и где је извршена процена. Директор доноси одлуку о избору наставника 
у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности, 
за рад са децом и ученицима. Пријаве се могу предати поштом или непосред-
но на горенаведену адресу. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

ош „браНко перић“
19257 Рудна Глава
тел. 030/585-650

Наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), члану 130 став 1 и 2, члану 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13); 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 сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидати 
треба 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 уговора о 
раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља школа. Уз пријаву доста-
вити: диплому (оверен препис или фотокопију); додатак дипломи или уверење 
издато од стране високошколске установе да кандидат поседује образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
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 кандидат, 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.

ГњИлАнЕ

ош „братство“
38262 Стрезовце

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „Братство“ у Стрезовцу. За обављање 
послова шефа рачуноводства, радни однос се може засновати са дипломира-
ним економистом - мастером или са дипломираним економистом који је стекао 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године 
и који испуњава све друге услове прописане за заснивање радног односа. Уз 
пријаву кандидат треба да достави: доказ о одговарајућем образовању, доказ 
о држављанству Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Сва потребна документа слати на адресу школе.

ош „петар петровић његош“
Горње Кусце, 38250 Гњилане

Наставник српског језика
за 10 часова недељне норме, са непуним радним временом

Наставник математике
за 22 часа недељне норме

2 извршиоца - један са пуним радним временом  
(14 часова), један са непуним радним временом (8 часова)

Наставник руског језика
за 18 часова недељне норме

Наставник енглеског језика
за 18 часова недељне норме

2 извршиоца - један са пуним радним временом  
(14 часова), један са непуним радним временом (4 часа)

Наставник физике
за 14 часова недељне норме, са непуним радним временом

Наставник историје
за 16 часова недељне норме, са непуним радним временом

Наставник географије
за 4 часа недељне норме, са непуним радним временом

УСЛОВИ: Послове наставника могу да обављају лица која испуњавају услове 
у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме 
наставника у основној школи и чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву доставити: држављанство Републике Србије; 
диплому о стручној спреми (оверен препис или фотокопију); уверење о неос-
уђиваности за одређена кривична дела; извод из матичне књиге рођених. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу школе.

ош „братство“
38262 Стрезовце

Наставник математике
са 85,71% радног времена (12 часова недељне норме)

Наставник руског језика
са 57,14% радног времена (8 часова недељне норме)

Наставник енглеског језика

Наставник музичке културе
са 31,25% радног времена (5 часова недељне норме)

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са изабране 

функције

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене Правилником о врсти 
стричне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, као и усло-
ве предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/13). Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ од 
одговарајућем образовању, доказ о држављанству Републике Србије. Рок за 

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни 
центар
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пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва потребна документа 
слати на адресу школе.

медиЦиНска школа
Велико Ропотово, 38267 Ранилуг

тел. 0280/76-002

Професор српског језика и књижевности
са 12 часова недељне норме, у Пасјану

Професор руског језика и књижевности
са 4 часа недељне норме, у Пасјану

Професор математике
са 6 часова недељне норме у Шилову и 6 часова недељно у 

Пасјану

Професор физике
са 8 часова недељне норме, у Пасјану

Професор устава и права грађана
са 2 часа недељно у Ропотову и 1 час недељно у Шилову

Професор грађанског васпитања
са 8 часова недељно у Ропотову и по 4 часа недељно у 

Шилову и Пасјану

Професор латинског језика
са 4 часа недељно у Ропотову и по 2 часа недељно у 

Шилову и Пасјану

Професор анатомије и физиологије
са 4 часа недељно у Шилову и 4 часа недељно у Пасјану

Професор хигијене са здравственим васпитањем
по 2 часа недељно, у Шилову и Пасјану

Професор патологије
по 2 часа недељно, у Шилову и Пасјану

Професор фармакологије
са 4 часа недељно у Ропотову и по 2 часа недељно у 

Шилову и Пасјану

Професор микробиологије са епидемиологијом
са 4 часа недељно у Ропотову и по 2 часа недељно у 

Шилову и Пасјану

Професор медицинске биохемије
са 4 часа недељно у Ропотову и по 2 часа недељно у 

Шилову и Пасјану

Професор инфектологије са негом
са 4 часа недељно у Ропотову и по 2 часа недељно у 

Шилову и Пасјану

Професор интерне медицине са негом
са 4 часа недељно у Ропотову, 4 часа у Шилову и 4 часа у 

Пасјану

Професор хирургије са негом и дечје хирургије са 
негом

са 8 часова недељно у Ропотову и по 4 часа у Шилову и 
Пасјану

Професор неуропсихијатрије са негом и дечје 
неуропсихијатрије са негом

са 4 часа недељно у Ропотову и по 2 часа у Шилову и 
Пасјану

Професор педијатрије са негом
са 8 часова недељно у Ропотову и по 2 часа у Шилову и 

Пасјану

Професор гинекологије и акушерства са негом
са 2 часа недељно у Ропотову и по 1 час недељно у Шилову 

и Пасјану

Професор акушерства и гинекологије са негом
са 1 час недељно, у Ропотову

На одређено време:

Наставници за извођења вежби и блок наставе из 
предмета предвиђених планом и програмом, а који 

се изводе у Здравственом центру у Врању:

Интерна медицина са негом
са 35 часова недељно

2 извршиоца

Хирургија са негом и дечја хирургија са негом
са 42 часа недељно

2 извршиоца

Инфектологија са негом
са 16 часова недељно

Неуропсихијатрија са негом и дечја 
неуропсихијатрија са негом

са 15 часова недељно

Педијатрија са негом
са 29 часова недељно

2 извршиоца

Гинекологија и акушерство са негом и акушерство 
са негом

са 8 часова недељно

Професор здравствене неге
са 15 часова недељно у Ропотову и 16 часова недељно у 

Шилову, до повратка запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

2 извршиоца

Професор прве помоћи
са 7 часова недељно у Ропотову и 3 часа у Шилову, до 

повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

Професор биологије
са 6 часова недељно у Шилову, до повратка запослене, 

односно истека мандата директора друге установе

Професор физичког васпитања
са 8 часова недељно у Пасјану, до повратка запосленог, 

односно до истека мандата директора друге установе

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 - подносе се уз пријаву на 
конкурс, из става 1 тачка 2 - пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 
тачка 3 - прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидат прилаже: диплому о завршеном 
факултету, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаву 
са документацијом слати на адресу школе.

гимНазиЈа косовска камеНиЦа
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Гимназији у Косовској Каменици. За обављање 
послова шефа рачуноводства, радни однос се може засновати са дипломира-
ним економистом - мастером или са дипломираним економистом који је стеко 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године 
и који испуњава све друге услове прописане за заснивање радног односа. Уз 
пријаву кандидат треба да достави: доказ од одговарајућем образовању, доказ 
о држављанству Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Сва потребна документа слати на адресу Гимназије.
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гимНазиЈа косовска камеНиЦа
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Професор физике
са 18,75% радног времена (3 часа недељне норме)

Професор руског језика
са 71,43% радног времена (10 часа недељне норме)

Професор руског језика

Професор латинског језика
са 71,43% радног времена (10 часова недељне норме)

Професор музичке културе
са 62,50% радног времена (10 часова недељне норме)

Професор рачунарства и информатике
са 50% радног времена (8 часова недељне норме)

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији, као и услове 
предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/13). Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о 
одговарајућем образовању; доказ о држављанству Републике Србије. Непот-
пуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Сва потребна 
документа слати на адресу Гимназије.

чАчАК

ош „браНислав петровић“
32224 Слатина

тел. 032/826-654

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

време до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Кандидати уз 
пријаву подносе: оверену копију дипломе о стручној спреми (кандидати треба 
да испуњавају услове према Правилнику о врсти и степену стручне спреме), 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије. 
Доказ о здравственој способности, лекарско уверење - доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Процену психофизичке способности за рад са децом врши Национална 
служба за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити 
на адресу школе или предати лично секретару школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „марко паЈић“
32233 Вича

тел. 032/864-001

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Поред општих 
услова предвиђених законом, кандидат за директора школе мора да испуњава 
и посебне услове из члана 59 став 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Пријаве са потребним документима о испуњавању услова за дирек-
тора основне школе (оверене фотокопије) подносе се у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.

ош „вУк караЏић“
32234 Каона

тел. 032/865-003

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Поред општих 
услова предвиђених законом, кандидат за директора школе мора да испуњава 
и посебне услове из члана 59 став 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Пријаве са потребним документима о испуњавању услова за дирек-
тора основне школе (оверене фотокопије) подносе се у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.

јАГодИнА

ош „вУк караЏић“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96

тел. 035/472-460

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник техничког и информатичког образовања
са 60% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у члану 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и вспитања 
које је предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012). Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе: захтев - 
пријаву за пријем у радни однос са кратком биографијом, диплому - уверење о 
дипломирању ако није издата диплома, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених. Наведена документа доставити у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о неосуђиваности прибавља школа 
по службеној дужности, а доказ о здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

дом УчеНика средњих школа 
„ЈагодиНа“

35000 Јагодина, Бранка Радичевића 1
тел. 035/8150-050

Домски васпитач

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне 
студије или специјалистичке академске студије) или лице које је стекло висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
педагошки факултет, смер домски васпитач, филозофски факултет, филолошки 
факултет, природно - математички факултет, факултет за физичко васпитање, 
факултет музичке уметности, факултет ликовне уметности, факултет примење-
не уметности и факултет политичких наука - група за социјални рад и политику. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење којим се доказује 
да кандидат 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, утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ош „љУбиша Урошевић“
35220 Рибаре, Цара Душана 146

тел. 035/274-040

Професор математике

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, односно VII степен стручне спреме, 
прописан Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013) за тражено 
радно место, односно да кандидат има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/11), професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за информатику и рачунарство, дипломирани мате-
матичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мас-
тер професор физике и математике, мастер професор информатике и матема-
тике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: 
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипло-
мирани математичар - теорија математике, дипломирани инжењер математике 
(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, дипломирани математичар и информатичар.
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Професор српског језика
са 94% радног времена

Професор српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, са 94% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, односно VII степен стручне спреме, про-
писан Правилником о врсти стручне спреме настаника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013) за тражено радно 
место, односно да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/11), професор српског језика и књижевности, профе-
сор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језици-
ма, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским књижевностима, 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и јужносло-
венску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 
професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижев-
ност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани 
компаратиста, мастер филолог (студијски програми: српски језик и књижев-
ност, српска, књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик 
и лингвистика), српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програми: српски језик и књижевност, 
српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, српски језик филологија (српски језик и лингвистика), филологија, моду-
ли, српски језик и српски језик и компаративна књижевност.

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, односно VII степен стручне спреме, 
прописан Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013) за тражено 
радно место, да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/11), професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани мастер учитељ, професор разред-
не наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат поред одговарајућег образовања мора да има и психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да је државља-
нин Републике СРбије, као и да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење 
да је држављанин Републике Србије - приложити уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци, да је кандидат пунолетан - приложити оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима. На проверу психофизичких способности школа 
упућује кандидате који су ушли у ужи избор, у надлежну Националну службу за 
запошљавање. Лекарско уверење, којим се потврђује здравствена способност, 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. У складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, школа је у обавези да прибави доказ о 
неосуђиваности кандидата и утврди психофизичку способност. Уверење о нео-
суђиваности за кандидате који уђу у ужи избор прибавља школа од надлеж-
не полицијске управе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаву са документацијом којом се доказује испуњеност услова слати на горе-
наведену адресу или предати лично, радним даном, у времену од 09,00 до 14,00 
сати. Особа за контакт: Јасмина Станковић, секретар школе, број тел. 035/274-
040. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

школа са домом за УчеНике оштећеНог 
слУха и говора „11. маЈ“

35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8
тел. 035/240-166

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дипл. дефектолог (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха, 
наставник - дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног 
слуха.

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дипл. дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштеће-
ног слуха наставник - дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха.

Педагошки асистент
на одређено време за текућу школску годину

УСЛОВИ: стечено најмање средње образовање (према чл. 3 Правилника о про-
граму обуке за педагошког асистента - „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2010).

Наставник ликовне културе у средњој школи
са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистике 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. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, професор ликовне уметности, академски сликар, односно дипл. сликар, 
академски вајар, односно дипл. вајар, академски графичар, односно дипл. гра-
фичар, осим наведене стручне спреме наставник мора да поседује и стручну 
дефектолошку оспособљеност сурдопедагога.

Наставник основа прехрамбене технологије, 
у подручју рада пољопривреда, производња и 

прерада хране
са 15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дипл. дефектолог - сурдолог са савладаним програмом пољопривред-
не групе предмета, дипл. инж. прехрамбене технологије анималних производа, 
дипл. инж. пољопривреде за технологију сточарских производа, дипл. ветери-
нар, осим наведене стручне спреме наставник недефектолог мора да поседује и 
стручну дефектолошку оспособљеност сурдопедагога.

Наставник машина и апарата, у подручју рада 
пољопривреда, производња и прерада хране

са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дипл. дефектолог - сурдолог са савладаним програмом пољопривред-
не групе предмета, дипл. инж. прехрамбене технологије, осим наведене струч-
не спреме наставник недефектолог мора да поседује и стручну дефектолошку 
оспособљеност судопедагога.

Tржиштe рада

аналитички  
приступ  
запошљавању
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Наставник прехрамбене технологије, у подручју 
рада пољопривреда, производња и прерада хране

са 15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дипл. дефектолог - сурдолог са савладаним програмом пољопривред-
не групе предмета, дипл. инж. прехрамбене технологије анималних производа, 
дипл. инж. пољопривреде за технологију сточарских производа, дипл. ветери-
нар осим наведене стручне спреме, наставник недефектолог мора да поседује и 
стручну дефектолошку оспособљеност сурдопедагога.

Наставник практичне наставе, у подручју рада 
пољопривреда, производња и прерада хране

са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дипл. дефектолог - сурдолог са савладаним програмом пољопривредне 
групе предмета, дипл. инж. пољопривреде, смер ратарско - повртарски, дипл. 
инж. пољопривреде, смер воћарство и виноградарство, дипл. инж. пољоприв-
реде - општи смер, дипл. инж. пољопривреде - сточарски смер, осим наведене 
стручне спреме наставник недефектолог мора да поседује и стручну дефекто-
лошку оспособљеност сурдопедагога.

Наставник технологије графичког материјала, у 
подручју рада хемија, неметали и графичарство

са 35% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дипл. дефектолог - сурдолог са савладаним програмом графичке групе 
предмета, дипл. инж. технологије, смер графичарство, осим наведене струч-
не спреме, наставник недефектолог мора да поседује и стручну дефектолошку 
оспособљеност сурдопедагога.

Наставник графичког обликовања и писма, у 
подручју рада хемија, неметали и графичарство

са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дипл. дефектолог - сурдолог са савладаним програмом графичке гру-
пе предмета, дипл. сликар - графичар, дипл. графичар, осим наведене струч-
не спреме наставник недефектолог мора да поседује и стручну дефектолошку 
оспособљеност сурдопедагога.

Наставник технологије рада, у подручју рада 
хемија, неметали и графичарство

са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дипл. дефектолог - сурдолог са савладаним програмом графичке групе 
предмета, дипл. инж. технологије, сви одсеци осим текстилног, дипл. графич-
ки инжењер осим наведене стручне спреме, наставник недефектолог мора да 
поседује и стручну дефектолошку оспособљеност сурдопедагога.

Наставник практичне наставе у подручју рада 
личне услуге

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, дипл. дефектолог - сурдопедагог са 
завршеном специјализацијом - креатор женских фризура, лице за вишим обра-

зовањем и завршеном специјализацијом креатор женских фризура, наставник 
који није дефектолог мора да поседује стручну дефектолошку оспособљеност 
за рад са наглувим и глувим ученицима.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати морају да испуњавају и опште 
услове предвиђене законом: да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају држављанство Републике Србије. Потребну 
документацију и пријаве слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неглаговремене пријаве неће се разматрати.

средња медиЦиНска школа 
„милУтиН милаНковић“

35000 Јагодина, Зеленгора бб
тел. 035/8150-002, 8150-001

Професор енглеског језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
8/11 и 9/13), професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност.

Професор биологије
са 40% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства ради  
неге детета

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
8/11 и 9/13), професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани професор 
биологије - мастер. 

ОСТАЛО: Услови су предвиђени чл. 120 ст. 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да кандидат има одговарајуће образовање у наведеном 
занимању, 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 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверен пре-
пис дипломе или уверење о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
- не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са 
ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора. Уверење 
да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких способности. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. 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 адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
тел. 035/243-713.

ош „ЂУра Јакшић“
35212 Плажане

тел. 035/8631-022

Наставник енглеског језика
за 45% радног времена

УСЛОВИ: поседовање високог образовања стеченог на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) за наставника енглеског језика: про-
фесор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипло-
мирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављан-
ства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, познавање језика на ком се обавља образовно-васпитни рад, прове-
ра психофизичких способности, у складу са законом. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: кратку биографију (радно искуство, контакт телефон, 
адреса становања), уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверена фотокпија (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), оверен препис или оверену фотокопију 

 наука и образовање



   |  број 545  |  27.11.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs38 

дипломе о стеченом образовању. Лекарско уверење којим кандидат доказује 
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
- подноси се након доношења одлуке о избору кандидата, а пре закључења уго-
вора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа по службеној дуж-
ности. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања резулатата психолошке процене способности за рад за децом и уче-
ницима. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 035/8631-022.

ош „ЂУра Јакшић“
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

Професор српског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно члану 3 став 1 тач. 1-21 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Професор музичке културе
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно члану 3 став 1 тачка 5 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Професор техничког и информатичког образовања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно члану 3 став 1 тачка 13 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Професор историје
са 80% радног времена, на одређено време - замена за 

време првог изборног мандата

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно члану 3 став 1 тачка 6 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Професор физике
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно члану 3 став 1 тачка 8 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Професор математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно члану 3 став 1 тачка 9 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове из члана 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011, 55/2013). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: доказ о 
степену и врсти стручне спреме, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Лекарско уверење о здравственој способности изабрани кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве са доказима доставити на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „браНко радичевић“
35273 Бунар

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, за рад матичној школи у Бунару и 

подручном одељењу у Драгоцвету

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи у Бунару и подручном одељењу у 
Драгоцвету, на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 24 Закона о раду, чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз 
пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију доказа о стручној спре-
ми, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење дос-
тавља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Пријава 
са доказима о испуњености услова подноси се на адресу школе. Ближа оба-
вештења могу се добити у школи и на број телефона: 035/271-215.

омш „владимир ЂорЂевић“
35000 Јагодина, Бошка Бухе 4

тел. 035/245-915, 245-914

Наставник гитаре

УСЛОВИ: дипломирани музичар гитариста, мастер музички уметник - професио-
нални статус гитариста.

Наставник хармонике
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар акордеониста, мастер музички уметник - про-
фесионални статус акордеониста/хармоникаш.

Наставник клавира
4 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста, мастер музички уметник - професио-
нални статус клавириста.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 кандидат зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (српски); писмена пријава са кратком био-
графијом, оверена фотокопија дипломе, односно уверења о потребном обра-
зовању, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом прибавља се након одлуке директора о ужем избору кандидата, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Пријаву 
поднети у затвореној коверти, са обавезном назнаком: „За конкурс“, на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

КИКИндА

ош „милош ЦрњаНски“
23300 Кикинда, Светосавска 57

Наставник слободоручног цртања
са 20% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор ликовних уметности; дипло-
мирани сликар - професор ликовне културе; академски сликар - ликовни педа-
гог; дипломирани вајар - професор ликовне културе; академски вајар - ликов-
ни педагог; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; 
академски графичар - ликовни педагог; дипломирани графичар - професор 
ликовне културе; дипломирани уметник фотографије - професор ликовне кул-
туре; дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне култу-
ре; дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне кул-
туре; професор или дипломирани историчар уметности; дипломирани сликар; 
дипломирани вајар; дипломирани графичар; дипломирани графички дизајнер; 
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног 
сликарства; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са 
завршеним факултетом ликовних уметности. Осим општих услова предвиђених 
Законом о раду, за заснивање радног односа потребан је одговарајући степен 
стручне спреме у наведеном занимању, у складу са чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да је кандидат држављанин РС; 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 
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1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе оригинале или оверене фотокопије следеће документације: 
диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, извод из мати-
чне књиге рођених. Пре закључивања уговора о раду, изабрани кандидат је 
дужан да поднесе уверење о здравственој способности за рад са ученицима, 
док је школа дужна да по службеној дужности прибави уверење о неосуђива-
ности у складу са чланом 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити лично у секретаријат школе, радним данима, у времену од 08,00 до 
12,00 часова или поштом, на горенаведену адресу.

средња школа „доситеЈ обрадовић“
Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11

тел. 0230/81-434
е-mail: sskolank@yаhoo.com

Радник на одржавању објекта

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, КВ или ВКВ радник одговарајућег 
образовања; да кандидат има психофизичку 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; држављан-
ство РС. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: доказ о стручној 
спреми - оверену фотокопију дипломе или уверења, уверење о држављанству (у 
оригиналу или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (у оригина-
лу или оверену фотокопију) и биографију. Доказ о психофизичкој и здравственој 
способности за рад подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неос-
уђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

предшколска УстаНова 
„Наши бисери“

24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

Секретар
на одређено време до 25.06.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или 
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године; да кандидат има психофизичку и здрав-
ствену способност 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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство РС. Посебан услов је да 
кандидат познаје рад на рачунару и познавање дактилографије. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да достави: доказ о стручној спреми (оверена фотоко-
пија дипломе), уверење о држављанству (фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија). Лекарско уверење доставља се пре закључивања угово-
ра о раду. Извод из казнене евиденције установа прибавља службеним путем. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „1. октобар“
23316 Башаид, Војвођанска 65

Професор математике
за 12 часова недељне норме (66,66% радног времена)

Професор немачког језика
за 16 часова недељне норме (88,89% радног времена), на 

одређено време до повратка запосленог са функције

Професор техничког и информатичког образовања
за 16 часова недељне норме (80% радног времена)

Професор хемије
за 6 часова недељне норме (30% радног времена)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013); да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају језик на 
ком се одвија настава. Уз пријаву кандидат је дужан да достави: краћу био-
графију и податке о кретању у служби, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству издато у последњих шест месеци, оверену фотокопију 

или препис дипломе о стеченом високом образовању. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду; проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака, а уверење прибавља школа. Доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КосовсК А мИТровИЦА

поНиштење коНкУрса 
екоНомско - трговиНска школа 

„ЈоваН ЦвиЈић“
38236 Штрпце

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“, за 
наставно особље за школску 2013/2014. годину, поништава се у 
целости.

гимНазиЈа и техНичка школа вУчитрН
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

тел. 028/425-335

Наставник физике
за 8 часова, на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник физичког васпитања
за 2 часа од пуне педагошке норме

Педагог

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати опште и посебне услове који су одређе-
ни Законом и Правилником о стручној спреми наставника. Уз пријаву кандида-
ти достављају: оверен препис дипломе, уверење о здравственој способности, 
уверење о држављанству Републике Србије и уверење о положеном стручном 
испиту (лиценца). Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања, 
на горенаведену адресу.

УНиверзитет У приштиНи 
медиЦиНски ФакУлтет

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

тел. 028/498-298

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Радиологија

на одређено време од 36 месеци

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

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

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице које 
има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способност за 
наставни рад. У звање ванредног професора може бити изабрано лице које има 
научни назив доктора наука, више научних радова од значаја за развој науке, 
објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, 
оригинално стручно остварење (пројекат, студију и сл.), односно руковођење и 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област и више радова саопштених на међуна-
родним или домаћим научним скуповима. За асистенте: у звање асистента бира 
се студент докторских студија или кандидат који има академски назив магистра 
наука и који су претходне нивое студија завршили са укупном просечном оце-
ном најмање осам и који показују смисао за наставни рад. Изузетно, за наставу 
на клиничким предметима, високошколска установа бира у звање асистента 
лице са завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом. За сарад-
нике у настави: у звање сарадника у настави на студијама првoг степена бира 
се студент дипломских академских или специјалистичких студија који је студијe 
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам. Ови усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факул-
тета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.
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КрАГУјЕвАЦ

ФакУлтет медиЦиНских НаУка
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Патолошка анатомија

на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Патолошка анатомија

на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Патолошка анатомија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом нај-
мање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и завршена одговарајућа 
специјализација. 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 односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета Медицинских наука 
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. Конкур-
сну документацију доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

средња школа „ЂУра Јакшић“
34210 Рача, Карађорђева 94

тел. 034/751-281

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, тј. да има одговарајуће високо образовање - VII степен стручне спреме: 
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 четири године, по пропису који уређује високо образовање 
до 10.09.2005. године; да поседује дозволу за рад, односно положен струч-
ни испит или испит за лиценцу за наставника и стручног сарадника; обуку и 
положен стручни испит за директора установе (изабрани кандидат који нема 
савладану обуку и положен испит за директора биће у обавези да исти положи 
у законском року); најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања и да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: 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 директора школе); фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); потврду о радном искуству, најмање пет година 
радног искуства у области образовања и васпитања, након стеченог образо-
вања; радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима и предлог програма рада директора школе за време мандата. 
Доказ о испуњености услова прописаних у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - за кандидата прибавља школа. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на горе-
наведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат може доби-
ти више информација у вези конкурса на број телефона: 034/751-281. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

УстаНова „стУдеНтски кУлтУрНи ЦеНтар“
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/335-050, 331-697

Секретар
на одређено време, са могућношћу заснивања радног 

односа на неодређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - VII степен стручне спреме, завршен прав-
ни факултет - дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је 
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, две године радног искуства и положен правосудни испит. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова, биографију, уверење о држављанству 
РС, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и да није изречена мера заштите од насиља, доставити на 
адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања, лично или поштом, са 
назнаком: „За оглас“. Уверење о општој здравственој способности, тј. лекарско 
уверење, кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Директор обавља 
разговор са кандидатима и након тога доноси одлуку о избору кандидата, у року 
од 8 дана након обављених разговора. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Додатне информације могу се добити позивом 
на бројеве: 034/335-050 и 331-697.

ФакУлтет медиЦиНских НаУка
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Офталмологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну област Хигијена 
и екологија

на одређено време 1 година

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

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета Медицинских нау-
ка у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. Конкур-
сну документацију доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

правНи ФакУлтет У крагУЈевЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559

Наставник у звању ванредни или редовни професор 
за ужу Грађанску - правну научну област

са условима из чл. 64, а на период сагласно чл. 65 Закона о 
високом образовању

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Историја државе и права

са условима из чл. 64, а на период сагласно чл. 65 Закона о 
високом образовању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука. Други општи и 
посебни услови прописани Законом, Статутом и другим актима Правног факул-
тета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на 
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

Обука за активнО тражење пОсла

 наука и образовање
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КрАљЕво

екоНомско-трговиНска школа
36000 Краљево, Доситејева 46

тел. 036/382-047
е-mail: еtskkv@ptt.rs

Професор хемије
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет сходно 
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама; психичка, физичка и здрав-
ствена 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; држављанство Републике 
Србије. Кандидати треба да поднесу молбу уз обавезно навођење јединственог 
матичног броја, диплому о одговарајућем образовању и доказ о држављанству 
Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве поднети на адресу школе.

ош „ЈоваН ЦвиЈић“
36208 Сирча

тел. 036/5446-264

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

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет - VII/1 степен, професор немачког 
језика; дипломирани филолог (германиста) за немачки језик и књижевност; да 
кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе: доказ 
о одговарајућој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење да се против њих не води кривични поступак; доказ 
да знају језик на ком се изводи настава, тј. да су студије завршили на српском 
језику. Пријаве на оглас доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Контакт телефон: 036/5446-264.

КрУшЕвАЦ

ош „кНегиња милиЦа“
37242 Доњи Рибник

тел. 037/731-134

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013); одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), 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 10.09.205. године, дозвола за рад - лиценца 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 пола-
гању 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 установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Репу-
блике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца и да му није утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик 
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
поседовању лиценце за рад; потврду о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
психофизичкој и здравственој способности за рад са децом; уверење да кан-
дидат није осуђиван у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - прибавља школа; биографију са 
кратким предлогом кретња у служби и предлогом програма рада директора; 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци. Докази о испуњавању услова 
конкурса подносе се у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са потребом документацијом подносе се у затвореној коверти на 
адресу школе, лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир.

екоНомско-трговиНска школа
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

Професор хемије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 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, хемија - професор хемије, дипломирани хемичар, професор био-
логије - хемије, професор физике - хемије, дипломирани инжењер хемије - ана-
литички смер, дипломирани инжењер хемије - биооргански смер, дипломирани 
хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипло-
мирани хемичар, смер хемијско инжењерство - Правилник о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011) и Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у средњим стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 9/13 од 17.06.2013.). Лице које је стекло одговарајуће образовање 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Потребна докумен-
тација: молба, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ове-
рена фотокопија одговарајуће дипломе и доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања (члан 8 и члан 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања).

ош „мирко томић“
37266 Обреж, Мирка Томића 12

тел. 037/790-120

Наставник хемије
са 30% радног времена

Наставник физике
са 20% радног времена

Наставник немачког језика
са 30% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (Закон о основама система образовања и васпи-
тања и Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи), држављанство Републике Србије, 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. Уз пријаву са радном 
биографијом доставити доказе о испуњености услова тражених конкурсом: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс - не отварати“.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни 
центар

 наука и образовање
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медиЦиНска школа
37000 Крушевац
тел. 037/440-319

Наставник историје - приправник
за 10% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор историје - гео-
графије.

Наставник биологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 
дипломирани биолог, професор биологије - хемије, дипломирани биолог за еко-
логију и заштиту животне средине, дипломирани биолог, смер заштита животне 
средине, дипломирани биолог - еколог, мастер биолог, мастер професор био-
логије.

Наставник психологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог, дипломирани школски психолог - педагог, 
дипломирани психолог, мастер психолог.

Наставник математике - приправник
за 17% радног времена, до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани математичар - примењена математика, дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, професор хемије - математике, професор географије 
- математике, професор физике - математике, професор биологије - матема-
тике, дипломирани професр математике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, професор математике - теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, професор информатике - математике, дипломирани математи-
чар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, дипломирани 
математичар - математика финансија, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар за математику економије, професор математике 
и рачунарства, мастер математичар, мастер професор математике. Лица из 
алинеје 24 и 25 (задње две стручне спреме) мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области математике 
и примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија и 
Основи геометрије).

Наставник српског језика и књижевности
за 17% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, професор 
југословенске књижевности са страним језиком, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
дипломирани филолог дрпског језика са јужнословенским језицима, професор 
југословенске књижевности и српског језика, мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност), мастер про-
фесор језика и књижевности (србиста) студијски програм Српска филологија: 
српски језик и лингвистика), мастер професор језика и књижевности (србиста) 
студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик), мастер 
филолог (студијски програми: Филологије, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност), мастер филолог (студијски програм Српски језик 
и књижевност).

Наставник васпитања и неге деце, вежбе и настава 
у блоку

за 77,43% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, струковна медицинска сестра, 
организатор здравствене неге, виша медицинска сестра, специјалиста струков-
на медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска 
сестра, дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педа-
гог, дипломирани специјални педагог, професор педагогије, виша медицинска 
сестра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша 
медицинска сестра хируршког смера, виша медицински техничар. Лице са наве-
деном стручном спремом треба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада здравство и социјална заштита (медицинска сестра - васпитач), 
а лица из алинеје седма до једанеста треба да има и претходно стечено образо-
вање на вишој медицинској школи.

Наставник здравствене неге деце раног узраста, 
настава у блоку

за 6,10% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, струковна медицинска сестра, 
организатор здравствене неге, виша медицинска сестра, специјалиста струков-
на медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска 
сестра, дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педа-
гог, дипломирани специјални педагог, професор педагогије, виша медицинска 
сестра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша 
медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар. Лица из ове 
тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада 
здравство и социјална заштита (педијатријска сестра - техничар, медицинска 
сестра - васпитач), а лица из алинеје осма до дванаесте треба да има и прет-
ходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Здравствена нега, настава у блоку
за 3,07% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, санитарно - еколошки инжењер, 
специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску 
сестру, струковна медициинска сестра, организатор здравствене неге, виша 
медицинска сестра, специјалиста - струковна медицинска сестра, дипломирана 
медицинска сестра, мастер медицинска сестра, дипломирани психолог, дипло-
мирани дефектолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог, 
професор педагогије, виша медицинска сестра општег смера, виша медицин-
ска сестра интернистичног смера, виша медицинска сестра хируршког смера, 
виши медицински техничар. Наведена лица треба да имају претходно стечено 
средње образовање у продручју рада здравство и социјална заштита, а лица 
из алинеје девете до дванаесте треба да имају и стечено образовање на вишој 
медицинској школи.

Наставник педијатрије са негом, вежбе
за 32,07% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, струковна медицинска сестра, 
организатор здравствене неге, виша медицинска сестра, специјалиста струков-
на медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска 
сестра, дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педа-
гог, дипломирани специјални педагог, професор педагогије, виша медицинска 
сестра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша 
медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар. Наведена 
лица треба да имају претходно стечено образовање у подручју рада здравство 
и социјална заштита (педијатријска сестра техничар), а лице из алинеје осма 
до дванаесте треба да има и претходно стечено образовање на вишој меди-
цинској школи.

Наставник инфектологије са негом, вежбе
за 8,32% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, санитарно - еколошки инжењер 
специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску 
сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, виша 
медицинска сестра, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана 
медицинска сестра, мастер медицинска сестра, дипломирани психолог, дипло-
мирани дефектолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог, 
професор педагогије, виша медицинска 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 лица из алинеје 
девета до тринаесте треба да има и претходно стечено образовање на вишој 
медицинској школи.

Наставник неуропсихијатрије са негом, теорија
за 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста за неуропсихијатрију, специјалиста 
доктор медицине, специјалиста неурологије, специјалиста доктор медицине, 
специјалиста психијатрије.

Наставник хигијене са здравственим васпитањем
за 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста за хигијену, доктор медицине, специја-
листа доктор медицине, специјалиста хигијене.

Наставник фармакологије
за 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, доктор медицине, магистар фармације.

Наставник инфектологије са негом, теорија
за 50% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог, специјалиста доктор 
медицине, специјалиста инфектолог. За образовне профиле у стоматологији: 
доктор медицине, специјалиста инфектолог, доктор стоматологије, специјали-
ста доктор медицине, специјалиста инфектолог.
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Наставник хирургије са негом, теорија
за 66% радног времена

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

Наставник гинекологије и акушерства са негом, 
теорија

за 26% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство, спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Наставник технологије зуботехничког материјала, 
теорија

за 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, спе-
цијалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

Наставник фиксне протетике, теорија
за 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, спе-
цијалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава следеће заједничке услове: одговарајуће обра-
зовање, 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 вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказе о испуњености услова поднети уз пријаву 
на конкурс. У пријави навести јединствени матични број грађана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву приложити: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми која је по конкурсу потребна (обратити пажњу на 
средњу и вишу медицинску школу која се тражи). Лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа за све кандидате.

осНовНа школа „ЈоваН ЈоваНовић змаЈ“
37242 Стопања

тел. 037/727-497

Наставник немачког језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен стручне спреме одређеног 
занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013) и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013); да испуњава услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечена 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. Уз 
пријаву кандидат треба да достави: краћи биографију; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); оригинал или оверену фото-
копију потврде високошколске установе којом се потврђује 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 Европским системом преноса 
бодова; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора о раду); уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, лично или поштом, у року од 8 дана од дана објављивања.

осНовНа школа 
„миодраг чаЈетиНаЦ чаЈка“

37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/711-080

Кувар

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице под условима прописаним 
законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање (завршена средња угости-
тељска школа - III или IV или V степен стручне спреме, образовни профил: 
кувар, кулинарски техичар); 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3) да 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 наведена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву доставити доказ о испуњености услова из тач. 1 и 4. 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 - подноси се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана, на 
горенаведену адресу.

ош „први маЈ“
Влајковци, 37220 Брус

тел. 037/830-233

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање 
из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, 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, да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе након што министар про-
свете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита 
за директора школе, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву приложити: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству или оверену копију - не старије од 6 
месеци), оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, 
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о 
својим стручним и организационим способностима (необавезно), уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уго-
вора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
наведена кривична дела и дискриминаторно понашање школа ће прибавити по 
службеној дужности. Доказ о положеном испиту за директора школе се не при-
лаже, јер министар још није донео Правилник о полагању испита за директора 
школе. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Пријављени кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс доставе тражена документа. О извршењу ове 
одлуке стараће се председник Школског одбора, а ближа обавештења могу се 
добити у кадровској служби школе.

гимНазиЈа крУшеваЦ
37000 Крушевац, Топличина 1

тел. 037/427-208, 427-179, 419-400

Професор латинског језика
за 32% радног времена на одређено време до повратка 

радника са боловања и 21% радног времена до повратка 
директора са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање сходно Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији, 
да је кандидат држављанин 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. Потребна документација: диплома (оверена 
копија), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, извод из 
казнене евиденције полиције (узима се у МУП-у), уверење о положеном испиту 
за лиценцу - ако је положен испит (оверена копија). У молби обавезно навести 
да ли је обављено тестирање у Националној служби за запошљавање и када. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

 наука и образовање
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лЕсКовАЦ

допУНа огласа 
ош „алексаНдар стоЈаНовић“

16215 Црна Трава
тел. 016/811-105

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
допуњује се у делу УСЛОВИ, тако што се додаје: да кандидат поседује 
одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), као и да испуњава услове прописа-
не у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има одговарајуће образовање; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - прилаже кандидат који буде примљен по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правнос-
нажном 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), да поседује држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, уверење надлежног суда да лице 
није под истрагом и да против лица није подигнута оптужница (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС, не старије од 6 месеци. 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 обавља надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака.

За помоћног радника услови су следећи: да кандидат има најмање 
завршену основну школу, да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по 
службеној дужности), да поседује држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, уверење надлежног суда да лице није под 
истрагом и да против лица није подигнута оптужница (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС, не старије од 6 месеци, CV (краћу биографију), да се против 
кандидата не води кривични поступак. Пријаве слати препорученом 
пошиљком на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Више 
информација на број тел. 016/811-105. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања допуне огласа у публикацији „Послови“.

ош „божидар миљковић“
Село Горњи Присјан, 16210 Власотинце

Наставник математике
са 90% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен студија другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или 
VII/1 степен основних студија у трајању од најмање четири године, по Пра-
вилнику о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основним школама. Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и 
Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основним и средњим школама, да испуњавају све услове утврђене чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају одгова-
рајуће образовање, да нису правоснажно осуђивани, да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да су држављани 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити и извод из матичне књиге 
рођених. Опште лекарско уверење прилаже кандидат приликом заснивања рад-
ног односа. Доказ из казнене евиденције кандидата прибавља установа, као и 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима, које такође прибавља установа. Кандидат који је раније обавио про-
веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима обавезан је да 
уз пријаву достави податке када и где је извршена провера.

ош „радоЈе домаНовић“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Помоћни радник - спремач
са 75% радног времена, за рад у подручном одељењу у 

Доњем Крајинцу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова и задатака; општи 
услови члан 120 ЗОСОВ. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију/
оригинал дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); оверену фотокопију/оригинал 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). Оверена фотокопија јес-
те фотокопија оригиналног документа која се оверава печатом код надлежног 
органа; лекарско уверење (не старије од 6 месеци) - подноси се пре закључења 
уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља школа. Благовреме-
ном пријавом сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном конкур-
сом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Кандидати 
ће бити обавештени о одлуци директора школе у законском року. Ближа оба-
вештења могу се добити на број телефона: 016/785-234.

стш „вожд караЂорЂе“
16230 Лебане, Цара Душана 78

тел. 016/843-205

Професор физике
са 10% радног времена

Професор филозофије
са 10% радног времена

Професор социологије
са 10% радног времена

Професор енглеског језика
са 33,33% радног времена

Професор енглеског језика
са 44,44% радног времена

Професор физичког васпитања
са 30% радног времена

Инструктор у саобраћају за обуку возача „Б“ 
категорије

Професор грађанског васпитања
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора школе, а најкасније до 
31.08.2014. године

Библиотекар
са 30% радног времена, до повратка запосленог са 

функције директора школе, а најдуже до 31.08.2014. 
године

Библиотекар
са 20% радног времена, до повратка запосленог са 

функције директора школе, а најдуже до 31.08.2014. 
године

Инструктор у саобраћају за обуку возача „Б“ 
категорије

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава прописане услове предвиђене Законом о 
раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у средњим стручним школама (за радна места инструктора у сао-
браћају се не примењују одредбе Правилника), и то: да је држављанин Репу-
блике Србије; да има одговарајуће образовање у складу са Законом и одред-
бама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника, 
помоћних наставника у средњим стручним школама (за радна места инструк-
тора у саобраћају се не примењују одредбе Правилника). Наставник и стручни 
сарадник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно да је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, тј. испит за лиценцу (не важи за инструкторе у 
саобраћају), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
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ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе, односно уверење; потврда - уверење 
о поседовању образовања из члана 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања или потврду (уверење) о положеном стручном испиту - 
лиценци, односно потврду или оверену копију индекса о положеним испитима 
из педагогије и психологије (за наставно особље); уверење о положеном спе-
цијалистичком испиту - образовног профила: возач моторног возила - инструк-
тор - V степен стручне спреме и доказ о поседовању дозволе (лиценце) за 
инструктора вожње „Б“ категорије издате од стране Агенције за безбедност у 
саобраћају (важи само за инструкторе у саобраћају); уверење о држављанству 
(оверена фотокопија - не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија). Лекарско уверење је потребно када одлука о избору 
постане коначна, пре закључивања уговора о раду, а податке о неосуђиваности 
за наведена кривична дела - школа ће службено затражити из казнене еви-
денције. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

лознИЦА

исправка дела огласа 
ош „боривоЈе ж. милоЈевић“

15314 Крупањ, Радничка 2

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, за рад-
но место: наставник разредне наставе, за рад у школи у Костајнику, 
на одређено време до повратка радника, исправља се у делу назива 
радног места, и треба да стоји: наставник разредне наставе, за рад у 
школи у Красави, на одређено време до повратка радника.

ош „Никола тесла“
15322 Велика Река
тел. 015/464-114

Професор физике
са 30% радног времена

Професор информатичког образовања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1 до 
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/2013), а одговарајуће образовање према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 до 07.11.2012). Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави: уверење или диплому о стручној спреми; 
уверење о држављанству; уверење да није осуђиван, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверене фотокопије - не старије од шест месеци). Иза-
брани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци) - за изабраног кандидата школа прибавља по службеној дужности, 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима кандидата 
који уђу у ужи избор врши Национална служба за запошљавање у Лозници, 
применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања.

нИш

мУзичка школа Ниш
18000 Ниш, Првомајска 6

тел. 018/524-464

Професор виолине
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење вио-
линиста; дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста; 
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; 
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. За кандидате који уђу у ужи избор оба-
везна је претходна провера психофизичких способности, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

природНо-математички ФакУлтет
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Теоријска физика

на Департману за физику,  
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: стечен стручни назив: мастер физичар, студент докторских студија 
физике. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; доказ да је студент 
докторских студија; списак научних радова, као и саме радове. Рок за пријаву 
је 15 дана.

прехрамбеНо-хемиЈска школа
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник историје пиварства, производње топлих 
посластица, обраде меса и изборне технологије, у 

подручју рада производња и прерада хране
са 70% радног времена

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене чл. 8, 120 и 121 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник 
РС“, бр. 5/91...9/13). Директор школе врши ужи избор кандидата које упућује 
Националној служби за запошљавање у Нишу на претходну психолошку про-
цену способности за рад са ученицима. Уз пријаву доставити у овереној фото-
копији: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених.

ош „ЂУра Јакшић“
18206 Јелашница, Српских просветитеља 7

тел. 018/4500-055

Наставник - васпитач припремног предшколског 
васпитања и образовања деце

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење 
и 97/2008), 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; високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или више образовање.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење 
и 97/2008), 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.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад (доказ доставља 
изабрани кандидат приликом заснивања радног односа); 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); држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Национална служба 
за запошљавање

 наука и образовање
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предшколска УстаНова „лаНе“
18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3

тел. 018/810-211

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника, доз-
вола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 5 годи-
на рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће 
високо или више образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања за васпитача, дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора установе и најмање 10 година рада у установи, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен препис копије дипломе 
о одговарајућем стеченом образовању (не старији од 6 месеци); оверен препис 
копије уверења о стручном испиту - дозволи за рад, тј. лиценце (не старији од 6 
месеци); потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
биографију са прегледом кретања у служби; уверење да се против кандидата 
не води истрага (надлежност основног суда - не старије од 6 месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(надлежност МУП-а - не старије од 6 месеци); доказ о похађаном прописаном 
програму обуке за испит за директора установе; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом. Рок за пријаву је 15 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколска УстаНова „лаНе“
18220 Алексинац, Мишићева 1

тел. 018/4804-827

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, студијама другог сте-
пена или студијама у трајању од 3 године или више образовање - школа за вас-
питаче у складу са законом; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом; испуњеност услова из чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13); знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. 
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену 
фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду); уверење да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља Установа); оверену копију 
потврде/уверења 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 Европским системом преноса бодова (не старије од 6 месеци). Уве-
рења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, медицинска 
сестра - васпитач у складу са Законом о предшколском васпитању и образо-
вању; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; знање 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду); уверење да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља Установа). Уверења не могу 
бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

школа за осНовНо и средње образовање 
„14. октобар“

18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

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

одсуства, а најдуже до 24.06.2014. године

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

одсуства, а најдуже до 31.08.2014. године

Васпитач у продуженом боравку
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник патронажне наставе

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - олигофренолог, дефектолог - олигофрено-
лог.

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер; стручна 
дефектолошка оспособљеност за рад са ученицима ометеним у развоју.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, односно положени испити из 
педагогије и психологије током студија или положен испит за лиценцу; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; знање српског језика на ком се остварује образов-
но - васпитни рад; стручна дефектолошка оспособљеност за рад са ученицима 
ометеним у развоју (за кандидате који нису дефектолози - олигофренолози, 
односно дипломирани дефектолози - олигофренолози). Кандидат уз пријаву 
треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије током студија или доказ о положеном испиту за лиценцу; доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ о дефектолошкој 
оспособљености за рад са ученицима ометеним у интелектуалном развоју. Пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна 
служба за послове запошљавања. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у 
року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Наставник практичне наставе у подручју рада 
машинство и обрада метала - електрозаваривач

Наставник практичне наставе у подручју рада 
текстилство и кожарство - ручни ткач

са 88% радног времена, на одређено време до истека 
мандата директору школе, а најдуже до 23.08.2014. године

Наставник музике
са 15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сагласно члану 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
53/2013) и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално омете-
не у развоју („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/2004, 
10/2009 и 2/2012); образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно положени испити из педагогије и 
психологије током студија или положен испит за лиценцу; психичка, физичка и 

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, односно о положеним испитима из 
педагогије и психологије током студија или доказ о положеном испиту за лицен-
цу; доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ 
о дефектолошкој оспособљености за рад са ученицима ометеним у интелекту-
алном развоју. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
извршиће надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „Цар коНстаНтиН“
18000 Ниш, Великотрновска 4

тел. 018/538-355

Наставник енглеског језика
са 78% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер.

Педагог

УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани педагог, општи смер или смер 
школске педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; дипломирани 
педагог; мастер педагог; дипломирани педагог - мастер.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 8 и члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање; 
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду, не старије од 6 месеци); да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (за лица која су стекла 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
доставити уверење или потврду факултета, а за радно место: педагог - ове-
рена копија индекса да је лице положило испит из педагогије и психологије 
(оригинал или оверена фотокопија), односно лица која су положила стручни 
испит, односно испит за лиценцу, доставити оверену фотокопију лиценце или 
уверења о положеном стручном испиту; за лица која су стекла високо образо-
вање по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, доставити оригинал или оверену фотокопију уверења или потврде да 
лице има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена 
копија - не старије од 6 месеци); доказ о знању језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); извод из матичне књи-
ге рођених, односно венчаних за удате (оригинал или оверена фотокопија). У 
поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности, 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 послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Непотпуне, неисправне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

Помоћни радник - спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена копија - не старији од 6 месеци); доказ 
о знању језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику); извод из матичне књиге рођених, односно венчаних за удате (ори-
гинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду (не старије од 6 месеци); доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. 
Непотпуне, неисправне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

новИ пАзАр

техНичка школа тУтиН
36320 Тутин, 7. јули 18

тел. 020/811-148

Професор рачунарства, информатике и 3D 
рачунарства

за 9 часова недељно (45% радног времена)

Професор практичне наставе за машинство и 
обраду метала

за 6 часова недељно (24% радног времена)

Професор математике
за 8 часова недељно (44% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова испуњавају и услове у 
погледу стручне спреме за рад у средњој стручној школи, као и услове пред-
виђене у чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања, а пријављени кандидати ће о 
исходу бити обавештени у року од 30 дана од дана затварања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

осНовНа школа „стеФаН Немања“
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб

тел. 020/331-030

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Наставник енглеског језика
на одређено време

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 28% радног времена

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник музичке културе
са 60% радног времена

Наставник музичке културе
на одређено време, са 90% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време, са 70% радног времена, до повратка 

раднице са породиљског боловања

Наставник биологије
са 70% радног времена

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

Помоћни радник - котлар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребно је да кандидат 
поседује одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), као 
и да испуњава услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву доставити: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на одговарајућој високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење 
о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.
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новИ сА д

шпомо „Јосип славеНски“
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Спремачица - курир
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа и услови прописани чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас доставити: 
биографију, сведочанство, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколска УстаНова 
„љУба стаНковић“

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб
тел/факс: 021/870-394

Васпитач

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са Законом, 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 васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс (са биографијом) кандидат треба да приложи: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извод или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, лиценцу - оригинал или 
оверену фотокопију, фотокопију личне карте.

Лице за безбедност и здравље на раду
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има стечено високо образо-
вање - VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или дипломирани 
инжењер заштите животне средине, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; поло-
жен стручни испит за послове безбедности и здравља на раду; да познаје рад 
на рачунару; да има 1 годину радног искуства. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење или оверену фотокопију уверења о држављанству (да није старије од 
6 месеци), извод или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за послове безбед-
ности и здравља на раду, доказ о познавању рада на рачунару (ако кандидат 
не поседује доказ, провера знања ће се вршити на разговору са кандидатом), 
потврду послодавца о стеченом радном искуству или фотокопију радне књижи-
це и фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - васпитач - приправник

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће средње обра-
зовање - IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - медицинска 
сестра - васпитач, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да је држављанин Републике Србије, да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс (са биографијом) кандидат 
треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
и фотокопију личне карте.

Сервирка
за рад у објекту у Раковцу, на одређено време до краја 

школске године (31.08.2014. године)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има завршену основну шко-
лу, да има 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 образовања и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије; положен курс хигијенског минимума. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију сведочан-

ства о завршеној основној школи, уверење или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (да није старије од 6 месеци), извод или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, уверење о положеном испиту о знањима о 
хигијени намирница и о личној хигијени (хигијенски минимум) и фотокопију 
личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву и доказе о испуњености услова из конкурса доставити на горенаведену 
адресу или лично код секретара Установе, са назнаком: „Пријава на конкурс - 
назив радног места“.

осНовНа мУзичка школа
21460 Врбас, Маршала Тита 118

тел. 021/706-431

Наставник клавира
за 80% норме часова

2 извршиоца

Наставник гитаре

Наставник хармонике
за 90% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - пијаниста, 
дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - акоредеониста у 
зависности од радног места или друго у складу са Законом и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама, да кандидати испуњавају услове прописане чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс доставити (оригинал или оверену фотокопију): диплому, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству РС. Уверење да кандидат није 
осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

правНи ФакУлтет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент за ужу научну област теоријскоправну, 
наставни предмет: Увод у право

на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет, са просечном оценом најмање 08,00; завр-
шене мастер академске студије са просечном оценом најмање 08,00; да је сту-
дент докторских студије из одговарајуће научне области; да показује смисао 
за наставни рад. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010 и 93/2012), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији рад-
них места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном 
правном факултету (оригинал или оверену фотокопију), диплому или уверење 
о завршеним мастер академским студијама (оригинал или оверену фотокопију), 
доказ да је студент докторских студија, списак својих научних радова и по један 
примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу.

ош „вУк караЏић“
21426 Бач, Школска 1

тел. 021/771-224

Наставник математике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним 
законом и ако испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Одговарајућим образовањем сматра се образовање 
које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, Правилник о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) прописује степен и врсту образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Наставу може да изводи: 
професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор мате-
матике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; 
професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани матема-
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тичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор матема-
тике; мастер професор математике и физике; мастер професор математике и 
информатике; мастер професор физике и математике; мастер професор инфор-
матике и математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломи-
рани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани математичар - про-
фесор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипло-
мирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије); 
професор хемије - математике; професор географије - математике; професор 
физике - математике; професор биологије - математике; професор математи-
ке - 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 сту-
дије на студијским програмима из области математике или примењене матема-
тике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и инфор-
матике. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: краћу биографију, доказ 
о стеченом образовању - фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ 
о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству, изјаву да није 
осуђиван правноснажном пресудом за дела наведена у тачки 3, својеручно пот-
писану, са наведеним бројем, местом и датумом издавања личне карте и једин-
ственим матичним бројом грађана. Докази о испуњености услова достављају се 
у оригиналу или као оверена фотокопија. Лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности 
од СУП-а.

шпомо „Јосип славеНски“
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Наставник хармонике
за 50% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске струдије 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 четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверену 
копију дипломе и уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

гимНазиЈа „ЈаН колар“ са домом УчеНика
21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 12

Вешерка

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, кројачког, фризерског или угоститељаког 
смера, да кандидат испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверен препис или ори-
гинал документа о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених. Одговарајуће лекарско уеверење доставља се пре 
закључења уговора о раду, док ће доказ о неосуђиваности прибавити гимна-
зија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

осНовНа школа „исидора секУлић“
21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56

Професор руског језика
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са 

20% радног времена, за рад у Шајкашу

Професор математике
са 80% радног времена, за рад у Шајкашу и Мошорину

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене 
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Потребно 
је да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да има држављанство РС, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо 
образовање у складу са Законом („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 
и 15/13) и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. У складу са 
чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Програм стицања образовања из става 4 наведеног 
члана Закона реализује високошколска установа у оквиру акредитивног сту-
дијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо образовање. У складу са чл. 121 став 10 
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 чл. 8 став 
4 горенаведеног Закона и да има најмање 1 годину рада у школи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог образовања и васпитања. Посло-
ве наставника - професора може да обавља лице само уз испуњавање услова 
за рад прописаних у чл. 122 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на оглас кандидат треба да поднесе: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о степену и врсти образовања, ако је кандидат положио 
стручни испит или испит за лиценцу - уверење о истом, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- доставља изабрани кандидат пре закључења уговора, уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа 
по службеној дужности, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум издавања), доказ да 
има или да се сматра да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, доказ да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад, доказ о радном стажу у школи на пословима образовања 
и васпитања. Докази уз пријаву који се прилажу су оригинал или у овереној 
фотокопији.

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у 
Шајкашу

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: да има завршену основну школу, да је држављанин Републике Србије, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: сведочанство о завршеној основној школи 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на 
датум издавања), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду, доказ 
да кандидат није осуђиван за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт
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ваша права адреса:

 наука и образовање



   |  број 545  |  27.11.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs50 

ФакУлтет техНичких НаУка
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област - Инжењерство заштите животне 

средине

УСЛОВИ: инжењерство заштите животне средине - мастер, уписане докторске 
студије, искуство у извођењу наставе из области хемије и инжењерства зашти-
те животне средине у високошколској установи, учешће на пројектима Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, објављени 
радови у међународним часописима на СЦИ листи из области Инжењерства 
заштите животне средине, објављена саопштења на домаћим и међународним 
конференцијама из области инжењерства заштите животне средине и услови 
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област - Рачунарска техника и рачунарске 

комуникације
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства - 
мастер, уписане докторске студије - област рачунарство и аутоматика, област 
рачунарска техника и рачунарске комуникације и услови прописани чланом 72 
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област - Рачунарска техника и рачунарске 

комуникације
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства 
- мастер, уписане докторске студије област рачунарство и аутоматика, област 
рачунарска техника и рачунарске комуникације и услови прописани чланом 72 
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област - Рачунарска техника и рачунарске 

комуникације
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства 
- мастер, уписане докторске студије област рачунарство и аутоматика, област 
рачунарска техника и рачунарске комуникације и услови прописани чланом 72 
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Планирање, регулисање и 

безбедност саобраћаја

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајне струке и услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни однос (навести 
прецизан назив уже научне области) и доказе о испуњености услова конкурса: 
краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству, свим 
дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о ностри-
фикацији, уверење о одобреној докторској дисертацији или уверење о упису на 
докторске студије, 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. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања.

техНичка школа 
„милева марић аЈНштаЈН“

21000 Нови Сад, Гагаринова 1
тел. 021/443-444

Дипломирани инжењер графичког инжењерства и 
дизајна

за 25% радног времена

Дипломирани инжењер графичког инжењерства и 
дизајна

на одређено време, са 30% радног времена, ради замене 
часова координатора за практичну наставу, за школску 

2013/2014. годину

Дипломирани инжењер графичког инжењерства и 
дизајна

на одређено време ради замене радника на боловању до 
31.08.2014. године

Дипломирани инжењер шумарства

Дипломирани инжењер шумарства
за 50% радног времена

Дипломирани инжењер шумарства, смер обрада 
дрвета

на одређено време, са 94% радног времена, ради замене 
часова помоћника директора

Дипломирани архитекта
на одређено време до повратка запослених са породиљског 

одсуства
3 извршиоца

Дипломирани инжењер за технологију прераде 
коже и кожарских производа

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

Наставник практичне наставе у текстилној струци
на одређено време, са 60,71% радног времена, до 

31.08.2014. године

Факултет примењених уметности, текстилни смер
на одређено време ради замене раднице на одржавању 

трудноће и породиљском одсуству
2 извршиоца

Професор српског језика
за 70% радног времена, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, до 30.06.2014. године

Професор енглеског језика

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене раднице на породиљском 

одсуству

Професор физике
са 96% радног времена, на одређено време ради замене 

раднице на породиљском одсуству

Професор ликовног васпитања
ради замене радника на боловању

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 ст. 2, 3 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и стечен стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/11 и 9/13); да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа службеним путем); држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, 
а који уђу у ужи избор, вршиће надлежна Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, изабрани кандидат 

Национална служба за запошљавање

обука за активно тражење посла

иНФормисаНост 
сигУрНост 

самопоУздање

 наука и образовање
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доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс са наведеним 
називом радног места за које се подноси кандидат доставља: оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању, односно уверење ако диплома није 
издата, уверење о држављанству, оверена копија доказа (уверење о положе-
ним испитима из педагогије и психологије у току студија или положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу) о испуњености услова из члана 8 став 4 
Закона о основама система образоваља и васпитања и извод из матичне књиге 
рођених. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

пАнчЕво

ош „стевиЦа ЈоваНовић“
26000 Панчево, Браће Јовановића 75

тел/факс: 013/319-166, 333-236
е-mail: оsstevica@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе

Стручни сарадник - школски педагог
на одређено време до повратка запосленог са дужности 

директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године и на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године. Наставник мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из горенаведених дисциплина). У радни однос у установи може 
бити примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одгова-
рајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и да испуњава услове прописане чл. 120 ст. 1 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком 
биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, фотокопију личне карте са пријавом пребивалишта, оверену фотоко-
пију додатка дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високош-
колске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, 
подноси изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду, док ће доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавити 
школа. У поступку одлучивања о избору по конкурсу, директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу психофизичке способности, у року 
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофи-
зичке способности за рад са децом и ученицима обавиће Национална служба 
за послове запошљавања. Фотокопије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса доставити на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

поНиштење коНкУрса 
ош „сава вељковић“

26354 Добрица, Светог Саве 408

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: секретар, са 50% радног времена.

ош „маршал тито“
26215 Падина, Трг ослобођења 22

Наставник математике
са 89% норме

Наставник математике
са 67% норме

Наставник немачког језика
са 34% норме

Наставник олигофренопедагог

Наставник физике
са 90% норме

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: 1. стручна спрема утврђена Правилником и степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни преглед“, бр. 11/12 и 15/13); 2. да кандидати имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани за кри-
вична дела наведена у члану 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да имају знање словачког 
језика као језика на ком се у овој школи остварује образовно-васпитни рад, 
које доказују са чланом 121 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања (за радна места од 1 до 5), а кандидат за радно место под бр. 6 тре-
ба да је наведено звање стекао на словачком језику или да је положио испит 
из словачког језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који конкуришу дужни су да поднесу пријаву на конкурс 
својеручно потписану, као и доказе о испуњености услова из тач. 1, 4 и 5. Доказ 
о испуњености услова из тачке 2 - прибавиће само кандидати који уђу у ужи 
избор, а доказ из тачке 3 - прибавиће школа по службеној дужности. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса слати на адресу школе.

ош „ЂУра Јакшић“
26220 Ковин, ЈНА бр. 34
тел/факс: 013/741-081

е-mail: оsdjaksic@open.telekom.rs
www.оs-djurajaksic.еdu.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка стално запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 55/013) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник РС“, бр. 11/2012), да имају одговарајуће образовање, 
држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 кандидати треба да приложе: CV, краћу животну и 
радну биографију, оверен препис/фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном образовању, оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оверен препис/фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља шко-
ла. Доказ поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору, директор врши ужи избор кандидата 
који се у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава упућују на 
претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Нациолална служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, а у складу са чл. 130 Закона о основама система образовања и вас-
питања, по распореду коју утврди школа у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве сла-
ти на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.
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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

Национална служба за запошљавање

 наука и образовање
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гимНазиЈа и екоНомска школа 
„браНко радичевић“

26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел/факс: 013/742-300

e-mail: gimnazijakovin@yаhoo.com

Секретар
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани правник, да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Поред пријаве са биографским подацима, на конкурс 
у оригиналу или у овереној фотокопији приложити: уверење о држављанству 
и диплому. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

предшколска УстаНова „полетараЦ“
26310 Алибунар, Вука Караџића 6

тел. 013/2100-054

Васпитач
на одређено време преко 60 дана, до повратка запослене 
са породиљског одсуства, неге детета, односно годишњег 

одмора

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или сту-
дијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или више образовање васпитача 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одго-
варајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - уверење прибавља установа; држављанство Републике Србије; да 
знају језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандида-
ти треба да доставе: уверење о држављанству РС, фотокопију личне карте, 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис - фотокопију дипломе, потвр-
ду високошколске установе да имају образовање из психолошких, пегагошких 
и методичких дисциплина или уверење о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу - за васпитаче, доказ о знању језика на ком се оства-
рује васпитно-образовни рад - сматра се да је образовање стечено на српском 
језику, доказ о положеном испиту из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе - за кандидате који су стекли диплому на 
другом језику. Здравствено уверење да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом подноси се након доношења одлуке о избору канди-
дата. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Кандидати који уђу у ужи 
круг подлежу провери психофизичких способности за рад са децом, а проверу 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Уколико је кандидат већ извршио проверу психофизичких способ-
ности, обавезно назначити у молби када је и где извршена. Документација не 
сме бити старија од 6 месеци, осим извода из матичне књиге рођених, који 
може бити и раније издат, уколико је трајни. Све копије морају бити оверене. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „бора радић“
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1

Наставник физичког васпитања
за 75% норме

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, потребно је да су испуње-
ни и следећи посебни услови: одговарајуће високо образовање из чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („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 шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/13), да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, да знају језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће 
доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању, 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 обра-

зовање на језику на ком се остварује образовно-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 под-
ношење 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 „ЂУра Јакшић“
Ковин, ЈНА 34

тел/факс: 013/741-081
е-mail: оsdjaksic@open.telekom.rs

www.оs-djurajaksic.еdu.rs

Наставник немачког језика
са 22% радног времена

Наставник српског језика
са 50% радног времена

Наставник математике
са 22% радног времена

Наставник информатике
са 20% радног времена

Наставник ромског језика са елементима 
националне културе

на одређено време до краја школске  
2013/2014. године, са 20% радног времена

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до краја школске  

2013/2014. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 55/13) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник РС“, бр. 11/2012), да имају одговарајуће образовање, 
држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 кандидати треба да приложе: CV - краћу животну и радну 
биографију, оверен препис/фотокопију дипломе или уверења о стеченом обра-
зовању, оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен 
препис/фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење 
да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору, директор врши ужи избор кандидата који се у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење пријаве упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национал-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу 
са чл. 130 Закона о основама система образовања и васпитања, по распореду 
коју утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „олга петров“
26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2 и 3 и чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и чланом 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник РС“, бр. 11/2012). Кандидат уз молбу треба да приложи 
оригинал или оверену копију: дипломе или уверења о степену и врсти стручне 
спреме, уверења о држављанству Републике Србије, извода из матичне књи-
ге рођених. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се приликом закључења уговора о раду. Школа при-
бавља акт о неосуђиваности. Пријаве о испуњености услова подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 
013/626-121.

 наука и образовање
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пИроТ

дом кУлтУре бабУшНиЦа
18330 Бабушница, Саше Ивковића 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, постдипломске или академске студије - мастер; најмање 
три године радног искуства у култури; држављанство Републике Србије; општа 
здравствена способност; да кандидат није осуђиван; да није под истрагом; да 
достави програм рада и развоја установе. Кандидати у пријави достављају сле-
дећу документацију у овереним фотокопијама: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству РС, диплому о стеченој високој стручној спреми, 
потврду о траженом радном искуству у области културе, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, извод из казнене евиденције, потврду да 
нису под истрагом, основне биографске податке и податке о школовању, усавр-
шавању и раду. Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и 
развоја установе, као саставни део конкурсне документације. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања.

поЖ АрЕвАЦ

„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 горе-
наведени мејл пошаљу радне биографије.

поНиштење коНкУрса 
осНовНа школа „ЈоваН шербаНовић“

Рановац

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

средња школа велико градиште
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/663-131

Професор куварства са практичном наставом

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
15/2013), Правилником 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, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 
5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13). Уз пријаву кандидат доставља 
доказ да има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен стручне 
спреме), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци) и уверење да се против њега не води судски 
поступак за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 6 месеци). Документа се подносе у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско уверење подноси се непосред-
но пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе. Додатне информације 
могу се добити на број тел. 012/663-131.

висока техНичка школа 
стрУковНих стУдиЈа

12000 Пожаревац, Немањина 2
тел. 012/531-667

Наставник за избор у звање предавача
са 50% радног времена за ужу стручну област Рачунарска 

техника и информатика и 50% радног времена за ужу 
стручну област Електроника и телекомуникације, на 

одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о 
високом образовању за избор у звање и заснивање радног односа. Уз пријаву 
кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем факултету, специјализацији, магистратури или докторату наука, био-
графију, списак радова и саме радове. Непотпуне и неблаговремено поднете 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, у року од 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

осНовНа школа „ЈоваН шербаНовић“
12321 Лазница

тел. 012/649-302

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време, са 2 часа недељно (10% радног 

времена)

Наставник физичког васпитања
са 2 часа недељно (10% радног времена)

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - VII/1 степен, одговарајуће 
групе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Пра-
вилником 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. 
Потребно је да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
и поднесе доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оригинал или 
оверена фотокопија); о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење); потврду да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Докази о 
испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тачке 2 - подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 - при-
бавља 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.

осНовНа школа „вељко дУгошевић“
12257 Турија (код Кучева)

За други циклус основног образовања и васпитања:

Наставник математике
за 88,88% радног времена

Наставник немачког језика
за 44,44% радног времена

Наставник физике
за 30% радног времена

За остваривање програма функционалног основног  
образовања одраслих:

Наставник српског језика и математике 
 (у првом циклусу)

за 56% радног времена, до краја школске  
2013/2014. године

Наставник српског језика  
(у другом и трећем циклусу)

за 39% радног времена, до краја школске  
2013/2014. године

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни центар

 наука и образовање
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Наставник математике (у другом и трећем циклусу)
за 39,3% радног времена, до краја школске  

2013/2014. године

Наставник енглеског језика (у првом, другом и 
трећем циклусу)

за 25,3% радног времена, до краја школске  
2013/2014. године

Наставник историје
за 9,4% радног времена, до краја школске  

2013/2014. године

Наставник географије
за 9,4% радног времена, до краја школске  

2013/2014. године

Наставник биологије
за 9,5% радног времена, до краја школске  

2013/2014. године

Наставник физике
за 9,4% радног времена, до краја школске  

2013/2014. године

Наставник хемије и за модул примењене науке
за 16,3% радног времена, до краја школске  

2013/2014. године

Наставник дигиталне писмености  
(у првом, другом и трећем циклусу)

за 15,35% радног времена, до краја школске  
2013/2014. године

Наставник предмета: Одговорно живљење у 
грађанском друштву, по модулу: основне животне 

вештине (у првом, другом и трећем циклусу)
за 24,2% радног времена, до краја школске  

2013/2014. године

Наставник предузетништва
за 7,1% радног времена, до краја школске 

2013/2014. године

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (држављанство Републике Србије, одговарајуће образовање, 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима и 
да кандидат није осуђиван за одређена кривична дела). За обављање послова 
наставника, за остваривање наставног плана и програма основног образовања 
одраслих, поред услова из члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат мора да испуњава и услове из чл. 3, 4 и 6 Правилника о 
условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног 
плана и програма основног образовања одраслих („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 13/2013). Пријаве доставити у писменој форми, на адресу 
школе. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе оригинал или 
оверену фотокопију: уверења о држављанству (не старије од шест месеци); 
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци, ако није издат 
на новом обрасцу) и уверења или дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању и стручном називу. Кандидати за послове наставника, за остваривање 
наставног плана и програма основног образовања одраслих, поред наведеног, 
морају да доставе и оригинал или оверену фотокопију уверења о савладаности 
интегралног програма обуке за остваривање програма функционалног осно-
вног образовања одраслих. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности прибавља се пре заснивања радног односа 
са изабраним кандидатом. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по служ-
беној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Рок за 
пријављивање је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

прИјЕпољЕ

поНиштење коНкУрса 
ош „ЈоваН ЈоваНовић змаЈ“

36310 Сјеница, Раждагиња

Конкурс објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радна места: професор математике, и професор 
математике, са 40% норме. Конкурс објављен за остала радна места 
остаје на снази.

поНиштење коНкУрса 
гимНазиЈа

31330 Прибој

Конкурс објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“ (бр. 
538), поништава се за радно место: наставник музичке културе, са 
55% норме, на одређено време до 31.08.2014. године. Остали део 
конкурса је непромењен.

ош „вУк ст. караЏић“
31320 Нова Варош, Јасеново

Наставник српског језика
са 95% радног времена недељно

Наставник математике
са 90% радног времена недељно

Наставник руског језика
са 45% радног времена недељно

Наставник историје
са 35% радног времена недељно

Наставник географије
са 35% радног времена недељно

Наставник музичке културе
са 25% радног времена недељно

Наставник разредне наставе
за рад у Горњој Белој Реци

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године, за рад Доњој 

Белој Реци

УСЛОВИ: Кандидати за сва радна места треба да доставе доказе (у оригиналу 
или оверене копије) из којих се види да испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос, предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника.

проКУпљЕ

ош „свети сава“
18400 Прокупље, Милоша Црњанског 2

тел. 027/321-988

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: 1. дипломирани економиста - мастер или дипломирани економиста 
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, VII степен, сертификат за самостално вођење пословних књига; 
2. физичка, психичка и здравствена способност за рад; 3. да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављан-
ство Републике Србије. Доказе из тач. 1 и 4 подносе кандидати, доказ из тач-
ке 3 - прибавља школа, а из тачке 2 - подноси само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Сву документацију доставити у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Непотпуне, неблаговремене и пријаве кандидата који не 
испуњавају услове конкурса у погледу врсте и степена стручне спреме неће 
бити разматране.

ош „милић ракић мирко“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150

тел. 027/324-168

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено 
на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
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високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, дозвола за рад - лиценца, однос-
но положен стручни испит за наставника основне школе, стручног сарадника, 
обука и положен испит за директора школе (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 пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима, држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, познавање језика на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о завршеном одговарајућем 
високом образовању). Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке 
са радном биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно о поло-
женом стручном испиту, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену копију уверења о држављанству - не старије од 
6 месеци, потврду о радном искуству. Доказ да кандидат није осуђиван у смислу 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

средња школа житораЂа
18412 Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Наставник економске групе предмета
са 12 сати недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену копију дипломе као доказ о 
стручној спреми, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом у складу са одред-
бама члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

гимНазиЈа прокУпље
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20

тел. 027/321-110

Професор филозофије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор филозофије, дипломирани 
филозоф. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, 
лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о неос-
уђиваности прибавља гимназија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „НикодиЈе стоЈаНовић татко“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43

Наставник руског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања, за рад у издвојеном одељењу Рељинац

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, као и услови утврђени чланом 120 истог 
Закона. За сва радна места, уз пријаву доставити: краћу биографију, оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци. Уверење о неосуђиваности и потврду да се против 
кандидата не води кривични поступак - прибавља школа. Лекарско уверење 
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

смЕдЕрЕво

палаНачка гимНазиЈа
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18

тел. 026/311-057

Наставник хемије
за 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом 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. Уз пријаву и 
кратку биографију кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), фотокопију сведочанства о завршеној средњој школи из 
кога је видљиво да је кандидат стекао образовање на језику на ком се изводи 
настава у школи - српски језик. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

техНичка школа У смедеревУ
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Чистачица
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа, према Правилнику о систематизацији рад-
них места Техничке школе у Смедереву. Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није 
осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Сва потребна документа 
доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Референт за ученичка питања
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: завршена средња стручна школа или гимназија, према Правилнику 
о систематизацији радних места Техничке школе у Смедереву. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уве-
рење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Сва 
потребна документа доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

екоНомско - Угоститељска школа 
„вУк караЏић“

11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/514-232

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено време ради замене 

запосленог коме мирује радни однос

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања; услови прописани 
одредбама члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника за средње стручне школе; високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена, 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 уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; професор, дипл. филолог за енглески језик и књижевност, мастер 
филолог (студијски програм англистика), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, односно профил енглески језик 
и књижевност), потребно је посебно образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
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или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 став 4 Закона). 
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 Закона (члан 121 став 10 Закона). Уз пријаву доставити 
све горенаведене доказе о траженој стручној спреми - извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству, оригинал или оверене фотокопије, доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности - кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду, податке из казнене евиденције - прибавља школа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Поднета документација се 
не враћа кандидатима.

ош „II шУмадиЈски одред“
11325 Марковац, 8. октобар 10
тел. 026/4861-006, 4861-030

Професор српског језика и књижевности
на одређено време, са половином радног времена, за рад у 

Новом Селу - замена

Професор српског језика и књижевности
на одређено време, са половином радног времена, за рад у 

Марковцу - замена

Професор немачког језика
на одређено време, за 22 сата (55,56% радног времена), за 

рад у Марковцу и Новом Селу - замена

Професор француског језика
на одређено време, за 24 сата (60% радног времена), за 

рад у Марковцу - замена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања; да кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане чл. 121 и 122 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати 
достављају оверене фотокопије докумената - не старије од 6 месеци, којима 
доказују да испуњавају услове огласа - диплому о стеченом стручном образо-
вању, лекарско уверење, уверење да нису осуђивани или под истрагом, уве-
рење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

сомбор

школа за осНовНо и средње образовање 
са домом „вУк караЏић“

25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Медицинска сестра
на одређено време до повратка радника са боловања, а 

најдуже до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у траженом занимању. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да испуњавају опште услове који су прописани Законом 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и Законом о раду. Уз пријаву кандидат треба да подне-
се: молбу са назнаком: „За конкурс“, са биографским подацима; доказ да има 
одговарајуће образовање; уверење о држављанству. Лекарско уверење иза-
брани кандидат доставиће школи, пре закључења уговора о раду. Уверење о 
некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ош „киш ФереНЦ“
25222 Телечка, Трг ослобођења 2

тел. 025/864-023

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно (25% радног времена), на мађарском 

наставном језику

Наставник техничког и информатичког образовања
са 8 часова недељно (40% радног времена), на мађарском 

наставном језику

Наставник географије
са 7 часова недељно (35% радног времена), на мађарском 

наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање (члан 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања) - стручна спрема у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013).

Наставник информатике и рачунарства
са 4 часа недељно (20% радног времена), на мађарском 

наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање (члан 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања), према члану 2 тачка 11 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник 
РС“, бр. 11/2012, 15/2013).

Наставник физике
са 6 часова недељно (30% радног времена), на мађарском 

наставном језику

Наставник математике
са 16 часова недељно (88,8% радног времена), на 

мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање (члан 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања) - стручна спрема у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013).

Наставник енглеског језика у другом циклусу 
основног образовања и васпитања

са 8 часова недељно (44% радног времена), у одељењима 
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност - високо образовање (члан 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања).

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања

са 8 часова недељно (44% радног времена), у одељењима 
на мађарском наставном језику

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања

са 4 часа недељно (20% радног времена), у одељењима на 
српском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање према чла-
ну 2 став 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 
15/2013).

Наставник мађарског језика
са 18 часова недељно (94% радног времена), на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање (члан 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања) - стручна спрема у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013).

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; за 
радно место у одељењима на мађарском наставном језику лице мора да има 
доказ о знању мађарског језика (завршено средње, више, високо образовање 
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на мађарском језику или потврда високошколске установе о знању мађарског 
језика); за радно место наставника енглеског језика у првом циклусу основног 
образовања и васпитања (у одељењима на српском наставном језику) није 
услов знање мађарског језика, већ се знање српског језика доказује (завршено 
средње, више, високо образовање или потврда о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе); лице мора имати 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина степено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Уз пријаву на конкурс и кратку биографију кандидати прилажу: 
уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење факултета да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (сходно члану 8 став 4 и члана 121 тачка 
10 Закона о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/2013), доказ о знању мађарског језика (осим за радно место 
наставника у одељењу на српском наставном језику, за које се доставља доказ 
о знању српског језика). Школа прибавља доказ о провери психолошке способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима. Лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве на конкурс достављају се поштом на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

осНовНа школа „аврам мразовић“
25000 Сомбор, Подгоричка 2

тел. 025/412-941

Психолог

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; уверење о држављанству Републике Србије и 
фотокопија личне карте. Рок за пријављивање је 8 дана.

поНиштење дела коНкУрса 
ош „младост“

25263 Пригревица, Вука Караџића 6/а
тел. 025/822-766

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник немачког језика, са 89% рад-
ног времена. У осталом делу конкурс је непромењен.

срЕмсК А мИТровИЦА

исправка 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“, 
исправља се тако што у делу који се односи на радно место: настав-
ник географије, уместо: за рад у издвојеном одељењу ОШ „Добро-
сав Радосављевић Народ“ у Равњу, са 60% радног времена, треба 
да стоји: за рад у издвојеном одељењу ОШ „Добросав Радосавље-
вић Народ“ у Равњу, са 50% радног времена. У осталом делу оглас 
је непромењен.

екоНомска школа „9. маЈ“
22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2

тел. 022/615-320, 625-323

Наставник предавач наставних стручних 
предмета из области куварства (за подручје рада 

угоститељство)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, од бр. 
5/91 до бр. 9/13); образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколкој установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; знање 
српског језика. Врста стручне спреме (занимање стечено школовањем): виши 
стручни радник технологије куварства; гастролог; менаџер хотелијерства, смер 
гастрологија; виши стручни радник угоститељско - туристичке струке, зани-
мање: кулинарство; виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; 
виши угоститељ; виши угоститељ - гастролог; виши стручни радник - комер-
цијалист угоститељства; комерцијалист угоститељства; виши стручни радник 
организатор пословања у угоститељству - одсек кулинарство; менаџер хоте-
лијерства, смер гастрономије; менаџер у гастрономији; струковни менаџер 
гастрономије; струковни економиста за туризам и угоститељство; струковни 
економиста на студијском програму - туризам и угоститељство; дипломирани 
менаџер гастрономије; дипломирани менаџер - гастрономија; дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру хотелијерски менаџмент, ако 
су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета; дипломи-
рани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским 
студијама изучавани наставни садржаји из области предмета; мастер менаџер, 
претходно завршене студије првог степена на студијском програму менаџер у 
гастрономији; мастер економиста, претходно завршене студије првог степена 
- основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, 
ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садр-
жаји из области предмета. Лица из алинеје прва до двадесет прве треба да су 
претходно завршила средње образовање за образовни профил: кувар, кувар 
техничар, техничар кулинар или кулинарски техничар. Конкурсна документа-
ција која се прилаже уз пријаву на конкурс: CV; оверену фотокопију дипломе 
(уверења о стеченом образовању); доказ о познавању педагошких, психолош-
ких, методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи (укупно 36 бодова у 
складу са Европским системом преноса бодова) или доказ о положеном испиту 
за лиценцу, тј. о дозволи за рад; доказ о завршеном средњем образовању за 
образовни профил: кувар или кувар техничар или техничар кулинар или кули-
нарски техничар; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању српског језика (школском исправом средњег обра-
зовања, оверена фотокопија). Пријаве на конкурс доставити лично у секрета-
ријат школе или поштом на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

техНичка школа стара пазова
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-641

Професор енглеског језика
са 0,60% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; мастер филолог (студијски програм англистика); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил 
енглески језик и књижевност); одговарајуће образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; високо обрзовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове из 
члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 52/11 и 55/13), односно 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 ЕСПБ, држављанство Републике Србије, да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: 
диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија), додатак дипломи или 
уверење издато од стране високошколске установе да поседује образовање у 
складу чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 
уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Све пријаве са приложеном докумен-
тацијом предати у секретаријат школе или послати поштом на адресу школе.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни 
центар

 наука и образовање
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осНовНа школа „дУшаН Јерковић“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Јарковцима

Наставник изборног предмета украјински језик са 
елементима националне културе

са 2 часа недељно у настави (10% норме)

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), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове: одговарајуће образовање сходно члану 
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и Правнилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/13) за наставника разредне наставе, односно Прав-
нилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12 и 15/13) за наставника изборног предмета украјински језик 
са елементима националне културе; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образоввања или уверења - ако диплома 
није уручена); 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 (оригинал или оверена фотокопија доказа 
који изда високошколска установа, односно уверење или други одговарајући 
докуменат о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу); 
уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија). Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дуж-
ности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће 
се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 022/561-420. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

мУзичка школа „петар краНчевић“
22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28

тел/факс: 022/639-061

Наставник гитаре
на одређено време

2 извршиоца

Наставник гитаре
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење гитариста, дипломирани музичар - 
гитариста, мастер музички уметник, професионални статус гитариста.

Наставник солфеђа
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог, дипломирани музичар, усмерење 
музички педагог, дипломирани музичар - педагог, професор солфеђа и музич-
ке културе, професор солфеђа, мастер теоретичар уметности, професионални 
статус - музички педагог.

Наставник клавира - клавирски сарадник
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста, академски музичар пијаниста, мастер музички уметник, професио-
нални статус - клавириста.

Наставник тамбуре
са 20 сати недељно, на одређено време

УСЛОВИ: мастер музички уметник - професионални статус - гитариста или 
контрабасиста и завршена средња музичка школа, образовни профил: музич-
ки извођач - тамбураш, мастер теоретичар уметности - професионални статус 
музички педагог и завршена средња музичка школа, образовни профил: музич-
ки извођач - тамбураш, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, са 
претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички 

извођач - тамбураш, дипломирани музички педагог, са претходно завршеном 
средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач - тамбураш, 
дипломирани музичар - контрабасиста, са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музички извођач - тамбураш, дипломи-
рани музичар - гитариста, са претходно завршеном средњом музичком школом, 
образовни профил: музички извођач - тамбураш.

Наставник саксофона
са 12 сати недељно, на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани музичар - саксофониста, академски музичар саксофо-
ниста, мастер музички уметник, професионални статус - саксофониста, дипло-
мирани музичар - флаутиста, са претходно завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил: музички извођач - саксофониста, дипломирани 
музичар - кларинетиста, са претходно завршеном средњом музичком школом, 
образовни профил: музички извођач - саксофониста, мастер музички уметник, 
професионални статус саксофониста, мастер музички уметник, професионални 
статус флаутиста, са претходно завршеном средњом музичком школом, обра-
зовни профил: музички извођач - саксофониста, мастер музички уметник, про-
фесионални статус кларинетиста, са претходно завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил: музички извођач - саксофониста.

Наставник соло певања
са 16 сати недељно, на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење соло певач, дипломирани музичар - 
соло певач, дипломирани музичар - концертни и оперски певач, академски музи-
чар соло певач, мастер музички уметник - професионални статус - соло певач.

Наставник етнологије
са 4 сата недељно, на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани етнолог, мастер теоретичар уметности - персонални ста-
тус - музиколог, етномузиколог или музички педагог.

Административни радник
УСЛОВИ: правни техничар, лице са завршеном гимназијом, биротехничар.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(проверу психолошке способности за кандидате из ужег избора који испуња-
вају услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са 
потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака), да није осуђи-
ван 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), да има држављанство Републике Србије, да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад, да испуњава друге услове утврђе-
не законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у 
установи. Приликом пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи следеће 
доказе: извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, 
посебно лекарско уверење за рад са децом и ученицима, које се подноси пре 
закључења уговора о раду, уверење о држављанству, диплому, односно сведо-
чанство завршене средње школе из које, односно кога се може утврдити да је 
настава похађана на српском језику и уверење суда да се против кандидата не 
води поступак. Сви докази који се прилажу уз пријаву на конкурс морају бити 
оверене фотокопије. По завршеном конкурсу документација се не враћа. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Лице за 
контакт: Наташа Мандић, дипломирани правник. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

сУбоТИЦА

огледНа осНовНа школа 
„ади еНдре“

24321 Мали Иђош, Главна 27
тел. 024/730-664

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 8 став 2, чланом 
59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће високо обра-
зовање 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 образо-
вање, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005 
године, дозвола за рад - лиценца за наставника, педагога или психолога, однос-
но 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 кан-
дидат бити у обавези да положи овај испит у законском року, након што минис-
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тар просвете донесе одговарајући подзаконски акт), најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела и да му није утврђено дискриминатор-
но понашање у смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (мађарски и српски језик). Уз пријаву (молбу) на конкурс кандидат под-
носи следеће доказе: преглед кретања у служби са биографским подацима, 
предлог рада директора школе, диплому о стеченој стручној спреми, уверење 
о положеном испиту за лиценцу или уверење о положеном стручном испиту 
за наставника или стручног сарадника, потврду о радном стажу са подацима о 
пословима и радним задацима које је обављао, уверење о држављанству Репу-
блике Србије - не старије од 6 месеци, доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат није осуђиван 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 - 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 овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријаве са потребним 
документима могу се доставити лично - секретаријату школе или поштом на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору директора школе биће 
донета у законском року.

УНиверзитет У Новом садУ 
екоНомски ФакУлтет У сУботиЦи

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
област Маркетинг

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је стру-
дије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове прописане 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Економског факулте-
та у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 
06.03.2013. године и Правилником о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допуна-
ма од 07.03.2013. године. Пријаве са прилозима подносе се Економском факул-
тету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверен 
препис дипломе, списак радова и саме радове, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом и Правилником. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

предшколска УстаНова за деЦУ „бамби“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

тел. 024/711-148

Спремачица - сервирка
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа, 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 
РС. Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о стеченом образовању - 
оригинал или оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља устано-
ва. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ош „свети сава“
24000 Суботица, Аксентија Мародића бб

тел. 024/692-120

Наставник немачког језика

Наставник немачког језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање, професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил немачки језик).

Наставник хемије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани хемичар, професор хемије, про-
фесор 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 основну школу, дипломирани 
професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипло-
мирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор гео-
графије - хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике 
- хемије, мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломи-
рани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер 
професор хемије, мастер хемичар, професор физике и хемије, мастер професор 
биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије хемије.

Наставник математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање, професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани матема-
тичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; професор информатике - математике; 
дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена 
математика; дипломирани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом: Основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер мате-
матичар; 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 про-
фесор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије); 
дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математи-
чар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике; професор гео-
графије - математике; професор физике - математике; професор биологије - 
математике; професор математике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар.

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања

на одређено време, са 50% радног времена, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо, више образовање: 1) професор одговарајућег страног језика; 
2) професор разредне наставе; 3) дипломирани филолог, односно професор 
језика и књижевности; 4) дипломирани школски педагог или школски психо-
лог; 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6) наставник одго-
варајућег страног језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи; 
7) наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом 
по прописима из области образовања или лиценцом за наставника; 8) настав-
ник разредне наставе; 9) лице које испуњава 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 наста-
ве; 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 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 професор језика 
и књижевности; 15) мастер учитељ; 16) дипломирани учитељ - мастер; 17) мас-
тер 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 Модула за енглески језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког 
европског оквира; 19) мастер библиотекар - информатичар. Лица наведена под 
ред. бр. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег језика 

 

Највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира). Лица наведена под ред. бр. 3, 13 и 14 треба да поседују знање јези-
ка најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису 
завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво 
знања Б2 доказује се уверењем о положеном 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 Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају мастер 
професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни 
предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил), односно професор, односно наставник одгова-
рајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, 
односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер про-
фесор или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са 
положеним испитом Б2.

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/2011 и 55/2023) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 систе-
ма образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије и знање 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има горенаведено образовање. На основу члана 121 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног 
сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, који подносе лица из члана 8 ст. 
2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење високош-
колске установе) или доказ да је у току студија положило испите из педагогије 
и психологије или оверену фотокопију положеног стручног испита или испита 
за лиценцу и доказ о испуњености услова из члана 121 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства или 
дипломе да је средње, више или високо образовање стекао на језику на ком 
се остварује образовно - васпитни рад или доказ да је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку 
процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

школски ЦеНтар за васпитање и 
образовање слУшНо оштећеНих лиЦа 

сУботиЦа
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

тел. 024/556-119

Кувар
за рад у дому

УСЛОВИ: школа за квалификоване раднике - угоститељски смер - кувар. Према 
Правилнику о организацији рада Школског центра и систематизацији радних 
места - члан 5 став 1 тачка 17 и члану 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). 
Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије, лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима (доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „пиоНир“
24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15

тел. 024/787-016

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање прописано чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 систе-
ма образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије и знање 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има напред наведено образовање. На основу члана 121 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног 
сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, који подносе лица из члана 8 
став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење висо-
кошколске установе) или доказ да је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног испита или 
испита за лиценцу и доказ о испуњености услова из члана 121 став 7 Закона о 
основама система образовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства 
или дипломе да је средње, више или високо образовање стекао на језику на 
ком се остварује образовно-васпитни рад или доказ да је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку 
процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа.

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове прописане Законом о основама система образовања и 
васпитања, да поседује I степен стручне спреме (основно образовање) и да 
има држављанство Републике Србије. Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ 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 - прибавља школа по службеној дужности. Уз 
пријаву кандидати треба да приложе доказе  о стеченом образовању и уверење 
о држављанству РС.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас слати на адресу школе. Рок за подношење пријава 
је осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

 наука и образовање



бесплатна публикација о запошљавању 61  27.11.2013.  |  број 545  |   

пољопривредНа школа бачка топола
24300 Бачка Топола, Сомборски пут бб

тел. 024/711-234
e-mail: sekretarijat@gmail.com

Професор енглеског језика за наставу на мађарском 
језику

Професор енглеског језика
са 41,58% норме, за наставу на мађарском  језику

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), знање мађарског језика.

Професор енглеског језика
са 43,17% норме

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013).

Професор латинског језика
са 10,15% норме, за одељења која похађају наставу на 

мађарском језику

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), знање мађарског језика.

Професор латинског језика
са 10,15% норме

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013).

Професор математике
за наставу на мађарском језику

са 68,10% норме

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), знање мађарског језика.

Професор практичне наставе за ветеринарске 
техничаре

на мађарском језику

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), знање мађарског језика.

Професор хемије
за наставу на мађарском језику, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), знање мађарског језика.

Помоћни наставник за ветеринарске техничаре
са 33% норме

УСЛОВИ: средња стручна спрема по Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/08, 11/08, 
5/2011 и 9/2013).

Професор практичне наставе и вежби наставног 
предмета Мотори и трактори

на мађарском језику, на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), знање мађарског језика.

Административно - финансијски радник
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економски смер, знање мађарског језика.

Школски педагог
за рад на мађарском језику

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), знање мађарског језика.

Домар - ложач

УСЛОВИ: За сва радна места потребно је да кандидати имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 8 и 179 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и по Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
07/08, 11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), а за административно - финансијског 
радника и домара - ложача услови из члана 11 Правилника о систематизацији 
радних места; психичка, физичка и здравствена способност за рад са учени-
цима (да испуњавају услове из чл. 120 и 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, а за административно - финансијског радника и домара 
- ложача - општу здравствену способност; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије; за 
радна места на којима се образовно-васпитни рад остварује на језику нацио-
налне мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Лица која испуњавају услове могу достављати у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа оверену фотокопију следеће докумен-
тације: диплому о стеченој стручној спреми, доказ о стеченом образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, за наставнике и стручне сараднике (осим помоћног наставника), уверење о 
држављанству, доказ о знању језика за радна места где је то наведено. Доказ 
надлежног МУП-а о кривичном некажњавању прибавља школа. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
и опште лекарско уверење (административно - финансијски радник и домар) 
подноси се приликом пријема у радни однос и проверава у току рада. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

шАбАЦ

поНиштење дела огласа 
ош „Јеврем обреНовић“

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник ликовне културе, са 15% 
радног времена, на одређено време до краја школске 2013/2014. 
године, тј. до 31.08.2014. године.
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ош „Јеврем обреНовић“
15000 Шабац, Жике Поповића 20

тел. 015/343-154

Наставник ликовне културе
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду мора да 
испуњава и посебне услове предвиђене у чл. 120 ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање (за наставнике 
- да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен Законом и Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи), да поседује психичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уверење о неосуђиваности школа прибавља 
по службеној дужности. Поседовање психичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доказује се на основу лекарског уверења приликом 
заснивања радног односа. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одгова-
рајућу документацију којом доказују да испуњавају услове предвиђене Законом, 
односно Правилником, као и овим конкурсом: диплому, односно уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених - не старији од 6 месеци. Сва документа се прилажу у оригиналу 
или као оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „ЦветиН бркић“
15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Наставник математике

Наставник матеметике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 и члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) прописани су степе-
ни и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-вас-
питног рада на радном месту: наставник математике: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - 
математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор матема-
тике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипло-
мирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Осно-
ви геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломи-
рани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - теоријски смер, професор мате-
матике - теоријско усмерење, 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 мате-
матике и физике, односно математике и информатике; да кандидат 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 васпитања, да има држављан-
ство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да поседу-
је одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе), да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству РС - оригинал или оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 
доказ да има образовање из психичких, 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, 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 потврда - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју бодова, односно положеним испитима из педагогије и психо-
логије или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу), доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад, односно српски језик (диплома издата и стечена на српском језику или 
уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из 
српског језика са методиком - оригинал или оверена фотокопија); изабрани 
кандидат у обавези је да достави лекарско уверење пре закључивања уговора 

о раду. Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве 
доставити на адресу школе.

ош „Никола тесла“
15359 Дубље, Ђенерала Драже Михајловића 8

Наставник српског језика
са 28% радног времена

Наставник математике
са 88% радног времена

Наставник физике
са 10% радног времена

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

Наставник разредне наставе

Стручни сарадник - педагог
са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, 
односно да поседује VII степен стручне спреме, сходно члану 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому 
(оверену копију), уверење о држављанству (оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених (оверену фотокопију). Уверење о неосуђиваности шко-
ла прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доно-
шењу одлуке о избору, а пре закључивања уговора о раду. Директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, сходно члану 130 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Проверу врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 015/440-005.

УЖИЦЕ

ош „дУшаН Јерковић“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22

тел. 031/514-146

Наставник српског језика
са 45% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са боловања

Наставник српског језика
на одређено време до повратка радника са боловања

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

радника са боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основним школа-
ма; да кандидати испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис - 
фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Пријаве са траженом докумен-
тацијом доставити на адресу школе.
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Учитељски ФакУлтет
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Математика, Методика наставе математике

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни назив доктор математичких 
наука у складу са чланом 19 Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицања звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Пријаве са пот-
пуном документацијом подносе се на горенаведену адресу.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о високом обра-
зовању и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају поднети доказ о нео-
суђиваности за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир.

мУзичка школа 
„воЈислав лале стеФаНовић“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник физике - приправник
са 10% радног времена, на одређено време

Наставник виолине - приправник
са 46% радног времена, на одређено време

Наставник виоле - приправник
са 29% радног времена, на одређено време

Наставник гитаре - приправник
на одређено време

3 извршиоца

Наставник хармонике - приправник
на одређено време

2 извршиоца

Наставник клавира - приправник
на одређено време

5 извршилаца

Наставник трубе - приправник
са 51% радног времена, на одређено време

Наставник кларинета - приправник
са 30% радног времена, на одређено време

Наставник саксофона - приправник
са 30% радног времена, на одређено време

Наставник соло певања - приправник
са 93% радног времена, на одређено време

Наставник солфеђа - приправник
на одређено време

Наставник стручних предмета за образовни 
профил: дизајнер звука - приправник
са 65% радног времена, на одређено време

Наставник контрабаса - приправник
са 24% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише мора испуњавати услове предвиђене Зако-
ном о раду и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оригинал или фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству; доказ да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Лекарско уверење се доставља пре закључивања уго-
вора о раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

осНовНа школа „Јездимир трипковић“
31236 Дивљака, Латвица

тел. 031/3899-357

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Миросаљци

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, за рад у матичној школи и ИО 

Трешњевица

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 
4/09, 11/12 и 15/13). Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву доставити оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци). Доказ о здравственој способности доставља се пре закључивања 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве доставити 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

вАљЕво

ош „свети сава“
14213 Памбуковица

тел. 014/481-108

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а 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; да испуњава услове за наставника школе за подручје рада осно-
вног образовања, за педагога и психолога, дозволу за рад и најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 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 основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: 
биографске податке, односно радну биографију, оверен препис дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о положе-
ном стручном испиту (дозволи за рад), потврду о радном искуству у области 
образовања, уверење да није осуђиван, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања.

ош „раЈко михаиловић“
14214 Бањани

тел. 014/461-102, 461-141

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Вукона, на одређено време до 

31.08.2014. године

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

Професор руског језика
са 40% радног времена, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

Професор историје
са 85% радног времена

Професор историје
са 20% радног времена, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета
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Професор математике
са 90% радног времена

3 извршиоца

Професор биологије
са 30% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Професор информатике
са 30% радног времена, 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 осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) 
и Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 
(„Сл. гласник РС“, бр. 22/05 и 51/08). Кандидат поред пријаве доставља: уве-
рење о држављанству (или оверену копију), извод из матичне књиге (или ове-
рену копију) и оверену копију дипломе о стеченом образовању. Лекарско уве-
рење за рад са децом у основној школи, доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

ош „браћа Недић“
14253 Осечина, Браће Недић 32

тел. 014/451-101

Наставник математике
са 80% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у 
Комирићу, на одређено време до краја школске године - 

31.08.2014.

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове сходно члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, као и услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника: да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима - провера психофи-
зичких способности врши се у Националној служби за запошљавање у Ваљеву; 
да поседују лекарско уверење - не старије од шест месеци; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривична дела за које 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.

УНиверзитет „сиНгидУНУм“ 
пословНи ФакУлтет ваљево

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у сва звања за ужу стручну област 
Основи психологије са основама индивидуалне, 

групне и организационе динамике
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) 
и Статута факултета.

ош „сестре илић“
14000 Ваљево, Милована Глишића 45

тел. 014/221-392

Професор математике

Професор математике
на одређено време до повратка радника са боловања, тј. до 

18.04.2015. године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова 
предвиђених законом испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12).

исправка дела огласа 
ош „милаН ракић“

14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31
тел. 014/3421-168

Оглас објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“, за рад-
но место: наставник енглеског језика, за рад у издвојеним одељењи-
ма школе у Горњој Топлици, Табановићу, Струганику, Команицама 
и Дучићу, мења се у погледу назива радног места, и уместо наведе-
ног, треба да стоји: наставник енглеског језика, за рад у издвојеним 
одељењима школе у Доњој Топлици, Табановићу, Струганику, Кома-
ницама и Дучићу. У осталом делу оглас је непромењен.

ош „Нада пУрић“
14000 Ваљево, Владике Николаја 33

тел. 014/221-225

Наставник физике
са 70% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, тј. до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства, до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 
32/13) и посебне услове предвиђене чланом 120 став 1, чланом 121, чланом 8 
и чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник 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). Кандидати који конкуришу дужни су да подне-
су: пријаву на конкурс, својеручно потписану и да у прилогу пријаве доставе 
доказе о испуњености услова конкурса. Документација коју треба доставити уз 
пријаву: диплома о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или овере-
на фотокопија), доказ да кандидат има држављанство Републике Србије: уве-
рење о држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова: уверење или потвр-
да високошколске установе о положеним испитима у складу са чланом 8 став 
4 и чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија) или доказ о положеном стручном испиту, 
тј. испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); диплому да је канди-
дат стекао високо образовање на српском језику или уверење високошколске 
установе да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о испуњености 
услова да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, тј. лекарско уверење - подноси се пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом. Уверење да кандидат није осуђиван сход-
но члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - службено прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, 
директор упућује кандидате на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Директор доноси одлуку о избору наставника и стручног сарадника 
у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве са документацијом о испуњености 
услова предати у просторијама школе, секретару школе, сваког радног дана, 
у времену од 07,00 до 15,00 часова или доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

поНиштење дела огласа 
ош „десаНка максимовић“

14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: професор информатике и рачунарства, 
са 40% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. године. У 
осталом делу оглас је непромењен.

Национална служба за запошљавање http://www.nsz.gov.rs/
ваша права адреса:
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врАњЕ

ош „вУк караЏић“
17530 Сурдулица, Јадранска бб

тел. 017/815-950

1. Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 
боловања и боловања ради неге детета, до 31.03.2014. 

године

2. Наставник математике
на одређено време до 31.08.2014. године, за 9 радних сати 

недељно (22,22% радног времена)

3. Наставник математике
за 9 радних сати недељно (22,22% радног времена)

4. Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2 и 3: у складу са чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у радни однос у школи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом, и ако има: 1. одговарајуће образо-
вање у складу са законом чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, завршен одговарајући факултет са стеченим звањем које је предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), за 
радно место под бр. 4: најмање средња стручна спрема, да познаје ромски језик 
(било који дијалект) и да има искуство у раду са децом из осетљивих друштве-
них група, посебно ромском децом; да има завршену обавезну уводну обуку за 
педагошког асистента; 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 систе-
ма образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Докази под 
тач. 1 и 4 (оверена копија дипломе и уверење о држављанству) подносе се уз 
пријаву на конкурс, доказ под тач. 2 подноси се непосредно пре закључивања 
уговора о раду, а доказ под тач. 3 прибавља школа.

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

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које има високо 
образовање и испуњава услове за наставника, односно психолога или педагога 
школе; да има лиценцу за наставника, педагога или психолога односно поло-
жен стручни испит; да 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 из члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; најмање 5 година рада на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
кандидат подноси: биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном 
факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), 
потврду о радном искуству са подацима о пословима које је обављао, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци) 
и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
испуњености услова из става 1 тачка 4 конкурса - подноси се пре закључења 
уговора о раду, а доказ из става 1 тачка 3 - прибавља школа. Директор школе 
се бира за период од 4 године. Мандат директора тече од дана ступања на рад. 
Настава се у школи се изводи на албанском језику. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближа обавештења 
могу се добити у школи или на број телефона: 017/651-304. Пријаве се подно-
се на адресу школе, број телефона: 017/651-304, у времену од 07,00 до 14,00 
часова. Кандидати ће писмено бити обавештени о резултату конкурса, у року 
од 8 дана по извршеном избору. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

предшколска УстаНова „Наше дете“
17500 Врање, Цара Душана 22

тел. 017/424-766

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач.

Референт наплате

УСЛОВИ: средње образовање - економске струке.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене радница на породиљском 

одсуству
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач.

Спремачица
на одређено време ради замене радница на породиљском 

одсуству и дужем боловању
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Васпитач
на одређено време до краја радне године, ради замене 

радница које су распоређене на рад у посебним облицима рада
3 извршиоца

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

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне године

УСЛОВИ: завршено средње образовање и програм обуке за педагошког асис-
тента.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
да децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно-об-
разовни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: доказ о стручној 
спреми (оверена фотокопија дипломе), доказ високошколске установе да је 
кандидат положио испите из педагогије и психологије из чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, односно доказ да је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству. Доказ о здравственој способности доставља изабрани канди-
дат, пре закључивања уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за 
кривична дела утврђена законом - прибавља установа. У поступку одлучивања 
за избор васпитача и медицинских сестара - васпитача врши се претходна про-
вера психофизичких способности кандидата коју обавља надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Заинтересова-
ни кандидати достављају пријаве у року од 8 дана од дана објављивања, на 
горенаведену адресу.

исправка и поНиштење дела коНкУрса 
медиЦиНска школа 

„др изабел емсли хатоН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

тел. 017/405-035

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, исправља се за радна места: основи масаже (блок настава), 
3×60=180 (18% радног времена), и треба да гласи: основи маса-
же (блок настава) 3×60=180 (18% радног времена), на одређено 
време до краја школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. 
године; педијатрија са негом (вежбе), са 2 часа недељно (8% радног 
времена), и треба да гласи: педијатрија са негом (вежбе), са 2 часа 
недељно (8% радног времена), на одређено време до краја школ-
ске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године; гинекологија 
и акушерство са негом (вежбе), са 2 часа недељно (8% радног вре-
мена), и треба да гласи: гинекологија и акушерство са негом (веж-
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бе), са 2 часа недељно (8% радног времена), на одређено време до 
краја школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године; и 
поништава се за радно место: професор рачунарства и информати-
ке, са 80% радног времена, на одређено време до повратка радника 
са боловања. У осталом делу конкурс је непромењен. Благовременим 
пријавама сматраће се пријаве достављене школи у року од 8 дана од 
дана објављивања исправке конкурса.

стш „прешево“
17523 Прешево, 15. новембар 100

тел. 017/661-243

Настава на српском језику:

Наставник руског језика
за 8 часова недељно

Наставник математике
за 14 часова недељно

Настава на албанском језику:

Наставник српског језика
4 извршиоца

Наставник српског језика
за 11 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник албанског језика
за 18 часова недељно, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Наставник грађанског васпитања
за 20 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник грађанског васпитања
за 9 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник музичке културе
за 8 часова недељно

Наставник машинске групе предмета
3 извршиоца

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до 31.08.2014. године

2 извршиоца

Наставник машинске групе предмета
за 7 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник математике
6 извршилаца

Наставник математике
за 7 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник саобраћајне групе предмета

Инструктор вожње

Наставник електро групе предмета

Наставник електро групе предмета
на одређено време до 31.08.2014. године

5 извршилаца

Наставник групе предмета - шумарство и обрада 
дрвета

на одређено време до 31.08.2014. године
2 извршиоца

Наставник групе предмета - шумарство и  
обрада дрвета

за 12 часова недељно, на одређено време до  
31.08.2014. године

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време до 31.08.2014. године

3 извршиоца

Наставник практичне наставе медицинске групе 
предмета - виша медицинска сестра
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник психологије
са 50% радног времена на неодређено време као психолог 

школе и за 10 часова недељно у настави, на одређено 
време до 31.08.2014. године

Наставник економске групе предмета

Наставник економске групе предмета
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник економске групе предмета
за 12 часова недељно, на одређено време до  

31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања. Уз пријаву доста-
вити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење 
да кандидати нису осуђивани и да се не води кривични поступак и положен 
стручни испит. Рок за пријављивање је 15 дана.

средња пољопривредНо -  
ветериНарска школа 
„стеваН сиНЂелић“
17500 Врање, Браће Рибникар бб

тел. 017/404-366

Наставник математике
са 22,2% радног времена

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

радника са функције

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар - професор матеамтике, дипломирани математичар - теоријска 
метематика, дипломирани математичар - примењена математика, дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, професор хемије - математике, професор географије 
- математике, професор физике - математике, професор биологије - матема-
тике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, професор математике - теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, професор информатике - математике, дипломирани математи-
чар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, дипломирани 
математичар - математика финансија, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар за математику економије, професор математике 
и рачунарства, мастер математичар, мастер професор математике. Лице из 
алинеје двадесет четврте и двадесет пете мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области математике 
и примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или 
Основи геометрије).

Професор пољопривредне групе предмета за 
практичну наставу

са 70% радног времена, на одређено време до краја 
школске године, односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде са положеним специјалистич-
ким испитом за возача моторних возила - инструктора.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен пре-
пис (копију) дипломе о одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужба, 
извод из матичне књиге рођених, радну биографију и контакт телефон. Про-
веру психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служ-
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ба за послове запошљавања. Лекарско уверење за рад у просвети - доставља 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „абдУла крашНиЦа“
Миратовац, 17523 Прешево

тел. 017/7676-100

Наставник српског језика
за 12 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник српског језика
за 13 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник енглеског језика
за 12 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник француског језика
за 8 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник историје
за 16 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања према чл. 8, 120 
и 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да кандидат поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, да има држављанство РС, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има уверење 
о познавању језика на ком се одвија образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о држављанству РС или извод из матичне књиге рођених; оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном иститу, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике) и доказ о знању језика на ком се остварује васпитно-об-
разовни рад. У школи се изводи настава на албанском језику.

ош „сами Фрашери“
17520 Бујановац, Село Лучане

тел. 063/8418-617

Наставник српског језика од V до VIII разреда
са 11 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Добросин

Наставник српског језика од I до IV разреда
са 6 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Добросин

Наставник немачког језика
са 8 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Добросин

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Добросин

Наставник математике
са 16 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Добросин

Наставник албанског језика
са 7 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Добросин

Наставник изабраног спорта
са 3 часа недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Добросин

Наставник српског језика од V до VIII разреда
са 11 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Кончуљ

Наставник немачког језика
са 8 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Кончуљ

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Кончуљ

Наставник географије
са 7 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у селу 

Кончуљ

Наставник српског језика од V до VIII разреда
са 11 часова недељно, за рад у селу Лучане

Наставник немачког језика
са 8 часова недељно, за рад у селу Лучане

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно, за рад у селу Лучане

Наставник математике
са 16 часова недељно, за рад у селу Лучане

Наставник географије
са 2 часа недељно, за рад у селу Лучане

Наставник албанског језика
на одређено време, са 17 часова недељно, до повратка 
радника са функције директора, за рад у селу Лучане

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће обра-
зовање прописано Законом и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
односно стручних сарадника у основној школи; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, односно 
албански језик. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач. 2 овог члана - пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из става 1 тач. 3 овог члана - прибавља школа. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал диплому или оверену фотокопију, 
извод о држављанству и извод из матичне књиге рођених и доказ да кандидат 
зна албански језик (као доказ служи диплома да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на албанском језику или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе). Кандидати који кон-
куришу 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 предати лично код 
секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код дирек-
тора школе или на број телефона: 063/8418-617. За истурено одељење у селу 
Добросин не врши се јавни превоз. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Настава се изводи на албанском језику.

средња школа „сезаи сУрои“
17520 Бујановац, Светозара Марковића бб

тел. 017/653-826

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13), да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13), на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису које 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, поседовање дозволе за рад (лиценце), да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Репу-
блике Србије, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверен препис - фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу или уверење о положеном струч-
ном испиту; радну биографију; потврду о радном искуству; лекарско уверење; 
оквирни план рада за време мандата; доказ о поседовању организационих спо-
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собности (факултативно). Директор школе се бира на мандатни период од чети-
ри године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број тел. 017/653-826. Документацију приложити у секретаријату школе или 
послати на адресу школе. Неблаговремене, непотпуне и пријаве са неадекват-
ном документацијом неће се узети у разматрање. Настава се у школи изводи се 
на албанском језику.

ош „браНко радичевић“
17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40

тел. 017/474-807

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Кунову

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

односно до 31.08.2014. године, за рад у издвојеном 
одељењу у Кунову

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

односно до 31.08.2014. године, за рад у издвојеном 
одељењу у Летовишту

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Сувој Морави

Наставник грађанског васпитања
са 40% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 30% радног времена

Наставник историје
са 15% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
са 80% радног времена

Наставник биологије
са 55% радног времена

Наставник математике
са 45% радног времена

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

односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чл. 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњавају и 
посебне услове прописане чл. 8 и чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и имају одговарајуће образовање прописано 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 степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13), односно за радно место педагошког асистента - стечено средње образо-
вање и поседовање потврде о похађаном програму обуке за педагошког асис-
тента - уводни модул, у складу са Правилником о програму обуке за педагошког 
асистента („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010); 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; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије 
доставе, у оригиналу или у овереном препису или у овереној фотокопији, сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци, диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких 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 преноса бодова, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. 
Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, уверење о савладаном про-
граму обуке за радна места под бр. 5 и 11. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве подносити на адресу школе.

вршАЦ

ош „ЈоваН стериЈа поповић“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114

тел. 013/834-509, 834-573
e-mail: оsjspopovic@gmail.com

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана (породиљско одсуство)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане одредбом 
чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013), односно: 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. Кандидат мора да има у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама обра-
зовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на вискокошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-об-
разовни рад. Уз пријаву приложити: доказ о одговарајућем образовању (дипло-
му) и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 уста-
нове, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно положеном испиту за лиценцу; доказ о држављанству (уве-
рење - које није старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио исапит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе) и извод матичне књиге рођених (са холограмом). Доказ о испуње-
ности услова под тач. 2 (лекарско уверење) - кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду, а доказ о испуњености услова под тач. 3 (уверење о неосуђива-
ности) - прибавља школа службеним путем. Докази који се прилажу морају бити 
у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

дом омладиНе У вршЦУ
26300 Вршац, Дворска 28
тел. 013/838-833, 834-233
е-mail: dovrsac@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да поседује високу стручну 
спрему (завршен филозофски, филолошки, правни, технолошки, економски 
факултет, факултет организационох наука) или вишу стручну спрему (заврше-
на виша пословна школа); да поседује организаторске способности; најмање 
4 године радног искуства. Уз пријаву кандидати обавезно прилажу: CV (био-
графија); оверену фотокопију дипломе о стеченом високом или вишем образо-
вању (оверену у суду или у општинској управи); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности 
(не старије од месец дана); програм рада и развоја Дома омладине у Вршцу. 
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све 
услове конкурса за избор директора. Управни одбор Дома омладине у Вршцу 
извршиће избор кандидата у року од 30 дана од дана завршетка конкурса и 
предлог доставити оснивачу, односно СО Вршац. Кандидати који испуњавају 
услове конкурса подносе пријаву са наведеном документацијом по конкурсу, 
лично или достављањем поштом у затвореној коверти, препоручено, на адресу: 
Дом омладине у Вршцу, Управни одбор, Дворска 28, 26300 Вршац, са назна-
ком: „За јавни конкурс за избор директора“. У пријави на конкурс обавезно се 
наводи име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса преби-
валишта, адреса на коју се кандидату достављају обавештења, број телефона, 
досадашње радно и стручно искуство кандидата. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
некомплетне и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
на тражени начин неће се узимати у разматрање. Додатне информације могу се 
добити на број телефона: 013/838-833.
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поНиштење дела коНкУрса 
ош „ЈоваН ЈоваНовић змаЈ“

26370 Хајдучица, Валентова 3
тел/факс: 013/864-103

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник музичке културе, са 5 часова 
недељно. У осталом делу конкурс је непромењен.

предшколска УстаНова „чаролиЈа“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

тел. 013/831-700

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова медицинске сестре - васпитача 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: средња школска 
спрема, са звањем медицинска сестра - васпитач, IV степен стручне спреме 
или виша школска спрема, односно висока школска спрема на студијама првог 
степена (основне струковне студије) на којима је лице оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста - са звањем васпитач, VI степен стручне спреме, да има 
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 вас-
питања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о стеченом образовању (оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе или уверења) и доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству). Пријаве слати на горенаведену адресу.

дом УчеНика средњих школа вршаЦ
26300 Вршац, Стевана Немање 9

тел. 013/838-011
тел/факс: 013/830-466

е-mail: racunovodstvo@internat-vrsac.еdu.rs

Референт сарадник за рачуноводствене послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа или средња финансијска 
школа или позивно усмерено образовање и васпитање средњег степена или 
гимназија; три године радног искуства; да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном 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. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: 
оригинал или оверена копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе 
којом се доказује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству; оригинал или оверена 
фотокопија уверења да кандидат није под истрагом и да се против њега не 
води кривични поступак (не старије од 6 месеци); лекарско уверење изабрани 
кандидат доставља пре потписивања уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања.

зАјЕчАр

осНовНа школа „митрополит михаило“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

тел. 018/833-100

1. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеним одељењима у Рујевици, Богдинцу и 

Читлуку
3 извршиоца

2. Наставник разредне наставе
на одређено време, за рад у издвојеном одељењу у 

Реснику, до повратка запослене са места помоћника 
директора

3. Наставник разредне наставе
на одређено време, за рад у издвојеном одељењу у Врмџи, 

до повратка запослене са неплаћеног одсуства

4. Наставник биологије
са 90% радног времена, за рад у издвојеним одељењима у 

Мужинцу и Врелу и у матичној школи

5. Наставник француског језика
са 44% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у 

Врелу

6. Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 53,75% радног времена, за рад у издвојеним одељењима 
у Врелу и Мужинцу и у одељењу за основно образовање 

одраслих у матичној школи

7. Школски психолог

8. Помоћни радник
за рад у матичној школи у Сокобањи

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

Рујевици

УСЛОВИ: За радна места под ред. бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 - на конкурс се могу 
јавити кандидати који поред општих услова предвиђених законом за заснивање 
радног односа испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13). Осим наведеног, кандидат под ред. бр. 6 треба да има и 
савладан интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног 
основног образовања одраслих. За радна места под ред. бр. 8 и 9 - на кон-
курс се могу јавити кандидати који поред општих услова предвиђених законом 
за заснивање радног односа имају и I степен стручне спреме - стечен осмо-
годишњим школовањем. Доказ о неосуђиваности за све кандидате прибавља 
школа, док доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: за радна места под 
ред. бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 - уверење о држављанству, оверену копију дипломе 
о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, доказ да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским ситемом преноса 
бодова. Уколико је кандидат у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, дужан је да 
достави потврду којом то доказује. Уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, у обавези је да достави потврду да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе. Осим наведеног, 
кандидат под ред. бр. 6 - треба да достави и сертификат о савладаном инте-
гралном програму обуке за остваривање програма функционалног основног 
образовања одраслих. За радна места под ред. бр. 8 и 9 - уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и оверену фотокопију дипломе, однос-
но сведочанства. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“ 
и назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

зрЕњАнИн

средња пољопривредНа  
школа зрењаНиН

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Професор математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар - информатичар, дипломирани математичар - математика 
финансија, дипломирани математичар - астроном, мастер математичар, мастер 
професор математике. Поред тога, сви кандидати морају испуњавати следеће 
услове: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 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. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати 
су уз пријаву на конкурс дужни да доставе: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати рад-
ни однос без положеног одговарајућег испита); доказ да кандидат зна језик на 
ком се остварује образовно - васпитни рад; доказ исправе коју издаје високош-
колска установа, а којом доказују да су стекли образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама 

 наука и образовање
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система образовања и васпитања, односно да су на студијама положили испи-
те из психологије и педагогије, у складу са чланом 121 став 10 овог Закона. 
Пре закључења уговора о раду, кандидат је дужан да достави: доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. 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 подно-
шење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Директор доноси одлуку о избору наставника, васпитача и стручног 
сарадника, у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу: Народ-
ног фронта 3, 23000 Зрењанин. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на број телефона: 023/562-189.

средња школа „вУк караЏић“
23240 Сечањ, Гимназијска 2

тел. 023/841-035

Педагог
са 50% радног времена

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

Професор филозофије
са 25% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са боловања, дуже од 60 дана

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломирани филозоф. Наставу и 
друге облике образовно - васпитног рада за предмет филозофија може да изво-
ди и професор филозофије и социологије.

ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених и биографију. Пријаве 
слати на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

екоНомско - трговиНска школа 
„ЈоваН траЈковић“
23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник туристичке географије
у настави на мађарском језику, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 5% радног 
времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91...8/11, 9/13), професор географије; дипломирани географ; 
дипломирани географ - туризмолог; дипломирани географ (туризмолог); дипло-
мирани географ - просторни планер; дипломирани менаџер у туризму; мастер 
географ; мастер туризмолог; мастер професор географије. Лица из алинеја 
седам до девет треба да имају претходно завршене студије првог степена - 
основне академске студије у области географије; да кандидат за наставника 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; 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. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
РС, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику 
на ком се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима (подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду), извод из матичне књиге рођених, уверење о 
неосуђиваности (прибавља школа по завршетку конкурса). У поступку одлучи-
вања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Пријаве са доказима, у овереној фотокопији, доставити на адресу школе. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

осНовНа школа „др ЂорЂе ЈоаНовић“
23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику еконо-
мије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астро-
ном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор матема-
тике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломи-
рани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), профе-
сор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани матема-
тичар 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 двоп-
редметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.

Наставник немачког језика - обавезни изборни 
предмет

са 33% радног времена

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

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2013/2014. годину, са 90% 

радног времена, односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: средња школа, завршен уводни модул програма за стручно усаврша-
вање педагошких асистената.

Наставник енглеског језика
на мађарском наставном језику, са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер; знање мађар-
ског језика.

Наставник дефектолог - олигофренопедагог
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом мен-
тално ометеном у развоју, дипломирани дефектолог - олигофренолог, мастер 
дефектолог 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 основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација осо-
ба са тешкоћама у менталном развоју, мастер дефектолог који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, 
дипломирани дефектолог - 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 специјал-
ног рехабилитатора за вишеструку ометеност, дипломирани дефектолог - мас-
тер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност.

Наставник техничког и информатичког образовања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор техничког образовања, професор технике, професор техни-
ке и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор 
техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, профе-
сор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и 
техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физи-
ке и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, професор физике и основа техни-

 наука и образовање
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ке за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор 
техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и 
васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор поли-
техничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор 
производно - техничког образовања, дипломирани педагог за техничко обра-
зовање, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа 
технике и производње, професор политехнике, професор технике и медијате-
карства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар 
- професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани 
професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - 
мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор информа-
тике и технике, професор основа технике и информатике.

Педагог
на одређено време до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер 
школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани 
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка одсутног запосленог са 

функције

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломи-
рани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломи-
рани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипло-
мирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају следеће услове: у погледу образовања у 
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); да имају одговарајуће висо-
ко образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпи-
тања („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) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Лице мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник 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 претходног става. Услови из чл. 120 
и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће образовање; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ да је стекао средње, више или високо образовање на 
језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву на 
конкурс доставити: кратку биографију, оригинал или оверен препис дипломе, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010), доказ да лице има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (додатак дипломи, уверење о положеним испитима са завршених студија, 
потврда/уверење високошколске установе, уверење о положеном стручном 
испиту - лиценци), доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). 
За радно место: наставник енглеског језика, на мађарском наставном језику 
- потребно је доставити доказ о знању мађарског језика, односно доказ да је 
кандидат стекао одговарајуће образовање на језику на ком се остварује тај рад 
или је положио испит из језика са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. За радно место: педагошки асистент - доставити доказ о 
завршеном уводном модулу програма обуке педагошких асистената. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - 
подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уверење о некажња-
вању школа прибавља службеним путем. Сва приложена документа морају бити 
уредно оверена. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.
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Наставник енглеског језика
са 44% 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 услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања и у члану 3 став 1 тачка 3 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи: одговарајуће образовање - високо образовање на студијама другог 
степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или високо образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач је и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године и вишим 
образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање 
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од минимум 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, односно стручни 
испит сматра се да има образовање из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце може да ради 
као наставник, васпитач и стручни сарадник: приправник (максимално 2 године 
од дана заснивања радног односа), лице које испуњава услове за наставника, 
васпитача и стручног сарадника са стажом стеченим ван установе (максимално 
2 године од дана заснивања радног односа), лице које је засновало радни однос 
ради замене одсутног запосленог (максимално 2 године од дана заснивања рад-
ног односа), сарадник у предшколској установи (ако има образовање из чл. 8 
став 4 Закона), педагошки асистент и помоћни наставник. Послове наставника 
енглеског језика може да обавља лице које је стекло неко од следећих звања: 
професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик); 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 на конкурс кандидат је дужан да обавез-
но достави: доказ о одговарајућем високом образовању - оверена фотокопија 
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, доказ о образовању 
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија 
доказа који изда високошколска установа), уверење о држављанству - ориги-
нал или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија, доказ да је стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику 
која се приложи као доказ под тач. 1 сматра се доказом о знању српског језика 
под тач. 4. Извештај из казнене евиденције прибавља школа по службеној дуж-
ности. Лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. У 
поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата 
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 врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана од добијања резул-
тата психолошке процене директор доноси одлуку о избору кандидата. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. У обзир ће се узети 
само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се 
секретару школе, на број телефона: 023/884-017.

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, а најдуже до 31.08.2014. године, са 20% 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 услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања и у члану 3 став 1 тачка 8 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи: одговарајуће образовање - високо образовање на студијама другог 
степена, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или високо образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач је и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године и вишим 
образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање 
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из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од минимум 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, односно стручни 
испит сматра се да има образовање из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце може да ради 
као наставник, васпитач и стручни сарадник: приправник (максимално 2 године 
од дана заснивања радног односа), лице које испуњава услове за наставника, 
васпитача и стручног сарадника са стажом стеченим ван установе (максимално 
2 године од дана заснивања радног односа), лице које је засновало радни однос 
ради замене одсутног запосленог (максимално 2 године од дана заснивања рад-
ног односа), сарадник у предшколској установи (ако има образовање из чл. 8 
став 4 Закона), педагошки асистент и помоћни наставник. Послове наставника 
физике може да обавља лице које је стекло неко од следећих звања: професор 
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педа-
гог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педа-
гог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани 
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, профе-
сор 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 експерименталну физику, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, 
смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - 
медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани 
физичар - мастер, мастер физичар мастер професор физике, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физи-
чар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - 
астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике - хемије, мастер дипломирани професор физике - информа-
тике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани 
физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена 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; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно достави: доказ 
о одговарајућем високом образовању - оверена фотокопија дипломе/уверења 
траженог степена и врсте образовања, доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа), уверење о држављанству - оригинал или оверена 
фотокопија, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотоко-
пија, доказ да је стекао средње, више или високо образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као 
доказ под тач. 1 сматра се доказом о знању српског језика под тач. 4. Извештај 
из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уве-
рење (оригинал или оверену фотокопију) - доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени конкурсом доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, директор врши ужи избор кандидата које упућује на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену спо-
собности врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака. У року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене, 
директор доноси одлуку о избору кандидата. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и 
потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе, на 
број телефона: 023/884-017.

техНички ФакУлтет „михаЈло пУпиН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Информационе технологије

УСЛОВИ: Услови за звање редовног професора: доктор техничких наука, спо-
собност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више научних 
радова од значаја за развој науке, као и више научних радова од значаја за 
развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (проје-
кат, студија, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку 
задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на 

међународним или домаћим научним скуповима, већи број научних радова који 
утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у међународним или 
водећим часописима, са рецензијама, већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, 
монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју 
научно - наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и мастер академским студијама. Пријаве са прилозима (дока-
зи о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома 
о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених научних и 
стручних радова, књиге и саме радове), подносе се Факултету, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Кон-
такт телефон: 023/550-501.

техНички ФакУлтет „михаЈло пУпиН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: стечен стручни назив: дипломирани правник, поло-
жен правосудни испит, најмање пет година радног искуства у струци, пробни 
рад од 6 месеци. Кандидати су дужани да доставе: пријаву са биографским и 
подацима о кретању у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом струч-
ном називу, оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, 
оверену фотокопију радне књижице или потврду послодавца о оствареном рад-
ном искуству у струци.

Референт за економска питања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: стечен стручни назив: дипломирани економиста, 
најмање пет година радног искуства у струци, пробни рад 6 месеци. Кандидати 
су дужни да доставе: пријаву са биографским и подацима о кретању у служби, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном називу, оверену фотокопију 
радне књижице или потврду послодавца о оствареном радном искуству у стру-
ци.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Факул-
тета, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Контакт 
телефон: 023/550-501.

осНовНа школа „ЈосиФ мариНковић“
23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

тел. 023/771-041

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, предвиђен систематизацијом радних места 
у основном образовању. Кандидат је дужан да уз својеручно потписану молбу 
достави: доказ о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених. Потврду да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Конкурсну документацију слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Tржиштe рада

аналитички  приступ  
запошљавању
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

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

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Покушао сам да извадим здравствену књижицу као незапослена особа 
пријављена на евиденцију Националне службе за запошљавање. Међутим, у 
Републичком фонду за здравствено осигурање су ми рекли да немам право 
на бесплатно осигурање, већ да морам да се обратим земљорадничкој за-
друзи, јер поседујем више од 0,5 хектара земље. У задрузи су ми потврдили 
ову информацију и рекли да морам да плаћам око 80.000 динара годишње, 
односно чланарину и здравствено осигурање. Да ли је у питању неки неспо-
разум или су ови прописи заиста на снази?
Евиденција незапослених НСЗ више не игра улогу у доказивању и остваривању права на 
здравствену заштиту - не издајемо више ни потврде за здравствене књижице да су лица 
на евиденцији (наравно, изузетак су корисници новчане накнаде, али то овде није случај), 
тако да нисмо у могућности да говоримо на ову тему, да ли су заиста такви услови, шта 
се све тражи од документације и сл. Ово је питање за РФЗО, јер је у питању њихов пропис, 
односно они цене испуњеност услова за осигурање по неком од основа предвиђених њихо-
вим прописом. На ваше питање може да одговори надлежни фонд здравства у општини, 
па вам саветујемо да се њима и обратите, а за све што се тиче осигурања по неком основу 
(запослени, пољопривредници и остали) - надлежном фонду ПИО.

Тренутно сам незапослена, а последња фирма у којој сам радила је под сте-
чајем. Фирма није уплаћивала здравствено осигурање. Потребна меи је 
здравствена заштита ради лекова и терапија које морам да примам. Чула 
сам да постоји неки вид здравствене књижице за хитне случајеве и да је то 
можда једини начин да се обезбеди било какав вид здравствене заштите.
Уколико су грађани по престанку радног односа корисници новчане накнаде по решењу 
Националне службе за запошљавање, могу на основу тог решења и пријаве НСЗ на обавез-
но здравствено осигурање филијали према месту пребивалишта да буду обавезно здрав-
ствено осигурани као особе које остварују новчану накнаду по прописима о запошљавању. 
Преко родитеља и дете може да буде здравствено осигурано као члан породице.
Уколико грађани нису остваривали право на новчану накнаду преко НСЗ, а немају други 
сопствени основ осигурања (на пример по основу бављења послом за који остварују угово-
рену накнаду или по основу бављења пољопривредом), могу да буду обавезно здравствено 
осигурани као незапослени и друга категорија социјално угрожених лица чији су месечни 
приходи испод прихода који је прописан као цензус за стицање својства осигураног лица 
и чланови уже породице. Као докази подносе се: лична карта на увид, фотокопија радне 
књижице, изјава о члановима породице и приходима по члану породице са којима лице 
живи у заједничком домаћинству (образац ЦЗ), која се добија у филијали/испостави према 
месту пребивалишта, а коју попуњава лице које треба да се осигура као незапослена особа.
За све детаљније информације обратите се Републичком заводу за здравствено осигурање.

Шта се дешава у случају да жена која прима новчану накнаду, након што је 
остала без посла као технолошки вишак, остане у другом стању? Да ли јој се 
продужава трудничко боловање све док не стекне право на породиљско у 9. 
месецу, или не? Наиме, на сајту НСЗ стоји само да корисник права на новча-
ну накнаду може по било ком основу боловања најдуже месец дана проду-
жити накнаду или ако стекне право на породиљско - накнада се продужава 
до дететове навршене 1. године. Ако корисница још није стекла право на 
породиљско, већ је, рецимо, у 3. или 4. месецу трудноће, када јој истекне 6 
месеци накнаде, на колико је остварила право, шта се онда дешава? Зар је 
могуће да може још за само месец дана продужити примања и онда остаје 
без икакве накнаде?
У потпуности сте правилно протумачили законску одредбу којом је регулисана материја 
настављања исплате новчане накнаде. Наиме, одредбом члана 73 Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености прописано је да се исплата новчане накнаде на-
ставља за време привремене спречености за рад утврђене према прописима о здравстве-
ном осигурању, али не дуже од 30 дана од дана настанка привремене спречености. Закон 
не прави разлику у односу на разлоге привремене спречености за рад, односно, сви се раз-
лози једнако процењују у односу на дужину исплатног периода. Ако се за време трајања 
права на новчану накнаду или наставка исплате испуне услови за отварање породиљског 
одсуства, новчана накнада се може наставити и из тог разлога.

право НезапослеНих На 
здравствеНо осигУрање
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Академија модерног менаџмента

Локална мрежа у борби против трговине људима

Циљ пројекта је да се кроз петодневни семинар младима представе предности 
започињања сопственог бизниса. Студенти ће имати прилику да остваре контакте, науче 

да раде у тиму и стекну практична знања, битна за њихову каријеру
Студенти са добрим бизнис идејама, са свих факултета 

у Србији, старости између 20 и 30 година, моћи ће бесплат-
но да учествују у едукацији за започињање предузетничког 
бизниса у Србији, која ће бити одржана од 9. до 18. децембра 
2013. године, у Београду.

Европска студентска организација „Естием“ (ESTIEM LG) 
Београд, са Факултета организационих наука, по четврти 
пут организује пројекат „Академија модерног менаџмента“ 
(Academy of Modern Management). Ове године пројекат се 
бави темом предузетништва и едукације младих људи о за-
почињању предузетничког бизниса у Србији. 

Од 2012. године семинар се фокусира на предузет-
ништво, а од 2013. године на различите врсте предузет-
ништва и обезбеђује победницима део почетног капитала, 
потребан за започињање бизниса. Додатне иновације, које 
су уведене ове године, представљају стручне консултације, 
у вези са свим аспектима започињања новог бизниса, које 
ће држати стручњаци из домаћих компанија, као и профе-
сори са Факултета организационих наука, што ће помоћи 
учесницима да на што бољи начин припреме бизнис план. 
Планирано је учешће предавача из области предузетништва, 
успешних предузетника - почетника, као и државних инсти-
туција и невладиних организација које се баве овом темом. 

На семинару ће учествовати педесет учесника, старости од 
20 до 30 година, подељених у петочлане тимове.

Како је предузетништво једно од кључних питања са-
временог пословања, „Академија“ се фокусира на различите 
врсте истог, као што су социјално, корпоративно, женско, ин-
тернет, породично, међународно и глобално предузетништво, 
при чему се учесницима даје избор формирања сопственог 
бизниса у оквиру једне од наведених група.

Прве недеље, од 9. до 13. децембра, учесници ће посећи-
вати предавања, након чега ће имати пет дана да у потпу-
ности осмисле концепт свог будућег бизниса и направе што 
бољи бизнис план, за презентацију на финалу семинара, 18. 
децембра. У међувремену, за њих су обезбеђене консулта-
ције, како би имали подршку стручњака које могу питати све 
што их занима, релевантно за предузетништво, а о чему не-
мају довољно информација.

Последњег дана семинара, 18. децембра, учесници ће 
презентовати своје идеје члановима стручног жирија, и бо-
рити се за престижну награду, коју победничком тиму даје 
Ерсте банка, у виду почетног капитала за оснивање бизниса, 
у износу од 1000 евра. Такође, Канцеларија за младе побе-
дничком решењу обезбеђује простор у „Београђанки“ за из-
вођење почетних активности, у периоду од једне године.

	 	 	 	 А.Б.

У Филијали Краљево НСЗ недавно је одржана двочасовна  информативна радионица „Ло-
кална мрежа у борби против трговине људима“, са циљем превенције трговине људима и 
подизања нивоа друштвене свести о овом проблему. Радионици су присуствовали незапосле-
ни са евиденције и запослени у Филијали Краљево.

Центар за социјални рад је координатор локалне мреже, која ће бити основ за унапређење 
локалног одговора на трговину људима и умрежавање актера који раде у сфери заштите 
осетљивих група. Соња Јаћовић, представница Центра, говорила је о значају потписивања 
Меморандума о сарадњи између чланица локалне мреже у борби против трговине људима, 
у јулу ове године.

Едукатори су били тражиоци запослења - дипломирани психолози, који су успешно за-
вршили семинар за едукаторе при Црвеном крсту Краљева. Они су на иницијативу Филијале 
Краљево упућени на семинар, у циљу стицања посебних знања из области едукације о пре-
венцији у борби против трговине људима, како би били ангажовани као волонтери у Црвеном 
крсту Краљева.

С.Антонијевић

нАјбољA сТУдЕнТсКA 
бИзнИс ИдЕјA

ПРЕВЕНЦИЈА
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Подршка покретању и јачању породичних предузећа

Компанија „Филип Морис“, заједно са НВО „Енека“ из Ниша, спроводи програм помоћи 
у покретању и јачању малих породичних пословних подухвата. Пројекат је подржала и 

Национална служба за запошљавање

Висока стопа незапослености је кључни економски про-
блем земље и њених грађана, па је свако радно место 
од великог значаја. Компанија „Филип Морис“ је пре-
познала потребу да се и сама укључи у решавање овог 

горућег проблема и 2009. године је заједно са НВО „Енека“ 
из Ниша покренула програм помоћи у покретању и јачању 
малих породичних предузећа. Због великог успеха, пројекат 
је прошле године прерастао у национални, а подржан је и од 
Националне службе за запошљавање и Радио-телевизије Ср-
бије. У новом циклусу предвиђено је да се пружи подршка за 
100 нових клијената из целе Србије, и то у области пољоприв-
реде, занатства, производње и услуга. Програм ће подржати 
старт-ап бизнисе незапослених са евиденције НСЗ, као и већ 
постојеће предузетнике и мала и породична предузећа да 
прошире своју пословну активност, уз услов запошљавања 
нових радника.

„Овај програм се разликује од других, пре свега по томе 
што помаже особама које имају добру пословну идеју и изра-
жен предузетнички дух, али им због социјалног статуса нису 
доступни кредити комерцијалних банака. За прве три године 
програм је само у Нишу омогућио запослење за преко 600 
људи. Како бисмо што боље реализовали пројекат на нацио-
налном нивоу, прошле године смо прешли преко 20.000 ки-
лометара и обишли 121 општину у Србији, у жељи да од пре-
ко 3.300 пријављених кандидата изаберемо најбоље који ће 
бити подржани у развијању својих делатности. Охрабрује и 
чињеница да 65 одсто изабраних кандидата има мање од 35 
година, а да 37 одсто чине жене. Подржано је 118 малих пре-
дузетника на територији целе земље, а за 4 године трајања 
програма подржано је 278 малих и породичних предузећа, 
чиме је омогућено запослење за око 1.000 људи“, рекао је Ми-
ливоје Јовановић, менаџер програма „Покрени се за посао“ 
НВО „Енека“. Кроз програм се додељују бесповратна средства 
у висини дo 200.000 динара, за куповину опреме неопходне 
за покретање или унапређење сопственог бизниса. 

„Корисницима је на располагању низ обука за стицање 
неопходних компетенција и саветодавна помоћ стручњака 
из разних области - права, маркетинга, продаје, који ће их 
упутити у основе малог предузетништва и неопходне ад-
министративне процедуре“, рекао је Миливоје Јовановић и 
подсетио да је учешће самог корисника 20 одсто (клијент је у 
обавези да изврши повраћај 20% од вредности гранта). Опре-
ма се добија на коришћење две године, након чега прелази у 
трајно власништво, ако је предузеће пословало успешно.

„Покрени се за посао један је од најзначајнијих донатор-
ских програма наше компаније у Србији. Покренут је како 
би се на конкретан начин помогло смањење проблема неза-
послености, али и подстакло самозапошљавање кроз мало 
и породично предузетништво. Програм подржава старт-aп 

бизнисе који имају услов да се региструју, али и постојеће 
бизнисе који би у случају добијања донације били у обавези 
да упосле једног новог радника, јер је крајњи циљ програма 
запошљавање људи“, рекла је Јелена Павловић, заменица ге-
нералне директорке „Филип Мориса“.

Национална служба за запошљавање кроз своје подсти-
цајне мере, али и подршку оваквим иницијативама других 
институција и невладиних организација, доприноси развоју 
предузетништва и бржем запошљавању.

Број корисника програма „Покрени се за посао“ из године 
у годину расте. Александра Спасић Динић се након отварања 
самосталног козметичког салона „Маникир плус“ суочила 
са проблемом слабе конкурентности, јер није могла својим 
клијентима да понуди услуге масаже и третмана лица.

„Како бих увела ове услуге почела сам да се интересујем 
за подизање комерцијалног кредита, али ме је другарица 
упутила на програм ‚Покрени се за посао‘. Они су ми помогли 
да набавим опрему, усавршим своје знање и стекнем серти-
фикат неопходан за даљи рад. Данас имам знатно више пос-
ла и запошљавам још једног радника“, рекла је Александра.

Слично искуство деле Горан Живковић и Андрија Бојо-
вић који су покренули студио „Линија пројект“.

„Пре него што смо дипломирали архитектуру и грађе-
вину на Универзитету у Нишу, одлучили смо да покренемо 
сопствени бизнис, јер нисмо хтели да зависимо од родитеља 
или од помоћи државе. Одлучили смо да отворимо специја-
лизовану продавницу за штампање која ће нам омогућити 
да зарадимо и паралелно развијамо сопствени дизајнерски 
студио. Конкурисали смо заједнички, а добијена средства 
омогућила су нам набавку савремених штампарских маши-
на“, каже Бојовић.

А.Бачевић

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО

Улога НСЗ
Национална служба за запошљавање је закључила Спо-

разум о сарадњи са НВО „Енека“ из Ниша, 04.11.2013. године, 
чиме се наставља сарадња у пружању подршке реализацији 
пројекта „Покрени се за посао“, која је започета прошле године. 
Пројекат обезбеђује подршку за отпочињање или унапређење 
сопственог бизниса. Улога НСЗ је да информише незапослена 
лица која су корисници услуга пословних центара о могућности 
аплицирања на конкурс који је расписан у октобру и траје до 
краја 2013. године.
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Сајам запошљавања у Ваљеву

Град сваке године даје значајну подршку програмима запошљавања, пре свега путем 
подстицајних средстава, али и другим мерама и активностима. Важна је сарадња тржишта 

рада са привредом и образовним институцијама, али и другим социјалним партнерима

На Сајму запошљавања, одржаном у ваљевском „Омни 
центру“, учествовало је 28 послодаваца, који су иска-
зали потребу за запошљавањем 155 нових радника. 
У највећем броју тражени су радници медицинске 

струке, радници у производњи, комерцијалисти, продавци, 
радници у угоститељству, али и дипломирани економисти, 
инжењери машинства и електротехнике. Послодавци су ис-
казали потребу за упошљавањем лица свих степена струч-
ности и образовних профила, осим у области просвете. Око 
800 незапослених Ваљеваца потражило је своју шансу за 
запослење. 

Сајам је отворио заменик градоначелника Витомир 
Митровић, истакавши да је Град Ваљево у овој години оп-
ределио из буџета 20 милиона динара за подстицај поли-
тике активног запошљавања. „На тај начин успели смо да 
запослимо 126 људи кроз неколико програма. У наредној 
години пратићемо тренд повећања буџетских средстава 
која су намењена запошљавању. У исто време, као локална 
самоуправа радићемо на стварању услова како би привре-
дници са постојећим капацитетима отворили нова радна 
места. Охрабрује чињеница да незапосленост на нивоу града 
стагнира, са трендом благог опадања, што говори у прилог 
чињеници да мере које предузимамо дају резултате“, оценио 
је Митровић. Он је уручио уговоре за 40 послодаваца који су 

добили по 200.000 динара као подстицајна средства за отва-
рање нових радних места.

Директор Филијале Ваљево НСЗ, Слободан Драјић, на-
гласио је да Град сваке године даје значајну подршку про-
грамима запошљавања, пре свега путем подстицајних сред-
става, али и другим мерама и активностима: „Послодавци су 
препознали прилику да на сајму запошљавања могу да реше 
питање запошљавања нових радника, а незапослена лица 
прилику да остваре непосредан контакт са послодавцима. 
На пролећном сајму учествовало је 30 послодаваца, посао је 
тражило 880 незапослених, а 138 се запослило код послода-
ваца са сајма“.

Ивана Марић, незапослени мастер инжењер саобраћаја, 
добитник републичке и градске стипендије Фонда за младе 
таленте, у име незапослених позвала је послодавце да пруже 
шансу младим људима са факултетском дипломом. 

„Тражим посао око годину и по дана, у струци, ван 
струке, у Ваљеву, у Београду. Послала сам око 100 радних би-
ографија, била сам на више интервјуа, искуства су различита: 
неки кажу да немам довољно искуства, неки да сам преква-
лификована. У међувремену сам завршила мастер, прошла 
обуку из пословне комуникације, а повремено држим часове 
математике, радим семинарске радове, есеје, израђујем и 
продајем накит… Без обзира на велику незапосленост, оче-
кујем да ћу успети да нађем посао“, каже Ивана.

„Обавила сам праксу у хотелима у Србији и Грчкој, го-
ворим три страна језика, спремам се за полагање лиценце 
за туристичког водича. Била сам на више разговора у турис-
тичким агенцијама и хотелима. Аплицирала сам за приправ-
ника у НИС-у, што би била идеална прилика за мене. Верујем 
да када су људи активни, истрајни и мотивисани ипак дођу 
до посла“, каже Ивана Томашевић, дипломирани туризмолог, 
тренутно на мастер студијама хотелијерства.

Софија Ђокић, туристички техничар са 30 година иску-
ства у туризму, преноси своја искуства са сајма: „Посао не би-
рам, конкурисала сам на више места, у области производње, 
продаје, осигурања, туризма. Пријатно сам изненађена што 
су ме туристичка агенција ‚Национал‘ и  ‚Дунав осигурање‘ 
позвали на разговор и што им одговара мој профил, неко са 
искуством“. 

Послодавци истичу да су задовољни одзивом и квали-
фикацијама кандидата.

Марија Пантелић, менаџер за људске ресурсе штам-
парије „Босис“, истиче: „Циљ нам је да формирамо високо 

моТИвАЦИјА јЕ нАјвАЖнИјА

Сајам професионалне  
 оријентације у Панчеву

Филијала Панчево Националне службе за запошљавање 
први пут је организовала Сајам професионалне оријентације, 14. 
и 15. новембра, у простору Машинске школе, у Панчеву.

Сајам је био намењен ученицима основних и средњих шко-
ла, стручним сарадницима у школама и осталим заинтересо-
ваним учесницима из области образовања и васпитања, као 
и социјалним партнерима. Окупио је 9 средњих школа, које су 
веома маштовито, креативно и информативно приступиле овом 
догађају. Посетиоци сајма, првенствено ученици осмих разреда, 
упознали су се са образовним профилима као и са услугама које 
су им у оквиру професионалне оријентације доступне у филија-
ли НСЗ у Панчеву. 

Сајам је посетило више од 800 ученика осмих разреда са 
територије града Панчева, општина Ковачица, Опово, Алибунар 
и Ковин, као и припадајућих насељених места. Овим путем се 
жели превенирати погрешан избор занимања или смер образо-
вања.

Директор Филијале Панчево, Синиша Кнежевић, истакао 
је важност правовременог информисања ученика, као и мо-
гућност саветовања у избору занимања које нуди Филијала 
Панчево, односно саветник за планирање каријере. Начелница 
Одељења за професионалну оријентацију и планирање карије-
ре у Дирекцији НСЗ, Весна Чекић, нагласила је изузетан значај 
професионалне оријентације као једне од функција у оквиру 
рада НСЗ. Милорад Илић, директор Машинске школе, изјавио је 
да је ова установа, захваљујући добрим кадровима, до сада ус-
пешно одговарала потребама за новим знањима и вештинама, 
као и да захтеви привреде постају императив за систем обра-
зовања. Ученици, осмаци, сматрају да је ово добар начин да се 
помогне у избору занимања, мада неки од њих већ имају визију 
у ком смеру ће ићи њихово образовање. 

З.Максимовић
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саЈмови запошљавања
земун и Нови сад, 28. новембар

Национална служба за запошљавање - Служба Земун београдске филијале и Градска општина Земун 
организују Сајам запошљавања, у четвртак, 28. новембра 2013. године, од 10 до 15 часова, у Дому вазду-

хопловства (Галерија „Икар“), Штросмајерова 3.

Учешће на сајму је најавио 21 послодавац, који ће понудити око 100 различитих радних места (за медицинске се-
стре, неговатељице, социјалне раднике, машинске и електро инжењере, лимаре, графичке техничаре, пољопривредне 
инжењере и техничаре, комерцијалисте, књиговође, преводиоце, маркетинг аналитичаре, кројаче, угоститељске рад-
нике, куваре и бармене). На штанду НСЗ незапослени ће добити све потребне информације о услугама и програмима 
Националне службе, као и стручне савете и помоћ у писању радне биографије (CV). 

Филијала Нови Сад организује Сајам запошљавања истог дана, у Западном холу „Спенсa“. Посетиоци ће бити ин-
формисани о услугама Националне службе за запошљавање кроз непосредну комуникацију на штанду Филијале Нови 
Сад и путем информативног материјала. Пожељно је да кандидати понесу већи број примера своје радне биографије.

оријентисан и професионалан продајни тим. У сарадњи са 
НСЗ и ‚Прајсвотерхаус куперс‘ запошљавамо младе, стручне 
људе и обучавамо их. Посебно смо задовољни кандидатима 
који долазе из Клуба за тражење посла, а неки су у међу-
времену и напредовали. За мотивисане, квалитетне кадрове 
увек има места“. 

У компанији „Дунав осигурање“ примили су преко 40 
биографија. Незапослени су заинтересовани и желе да раде 
у осигурању. У „Турни“, кооперанту „Горења“, посебну пажњу 
обраћају на конкурсну документацију и пословни бонтон 
потенцијалних кандидата: „Задовољни смо интересовањем 
кандидата. Важно је да напишу шта знају да раде, а ако 
немају радно искуство, нека и то нагласе. Запослили смо и 
двоје људи без радног искуства. Важно је да су мотивисани. 
Предност у запошљавању дајемо кандидатима који су преко 
Техничке школе Ваљево завршили Техничку школу у Велењу, 
а нису наставили школовање“. Представници ове компаније 
додају да је за решавање питања незапослености врло важна 
сарадња тржишта рада са привредом и образовним институ-
цијама, али и другим социјалним партнерима.

Када је у питању сарадња са социјалним партнерима, 
учешће на сајму узели су и представници тима за израду 
Локалног акционог плана за особе са инвалидитетом (ОСИ) и 
удружења ОСИ, који су скренули пажњу на питања присту-

пачности и запошљавања ОСИ. На штанду је било и двоје 
младих ангажованих преко јавних радова за ОСИ у Друштву 
за церебралну парализу, Зоран Јевтић и Мира Марић, која 
преноси своје утиске: „Ја сам се запослила на пролећном сај-
му запошљавања, радим на административним пословима. 
Било би добро да добијем стално запослење“.

Волонтери из Клуба за тражење посла скренули су 
пажњу својим професионалним приступом, на тај начин се 
наметнули потенцијалним послодавцима и значајно допри-
нели успешној организацији сајма.  Надају се да ће успети да 
пронађу посао до следећег сајма, а неки ће се опробати као 
предузетници, па су искористили прилику да се на штанду 
НВО „Енека“ из Ниша информишу детаљније о програму „По-
крени се за посао“. 

Аца Илић, службеник за донације, презентујући про-
грам је рекао: „Пројекат ‚Покрени се за посао‘, уз финансијску 
подршку  компаније ‚Филип Морис интернешнел‘, спроводи 
се већ 4 године. Прва три циклуса реализована су у нишавс-
ком округу, а подржано је 160 малих породичних предузећа. 
Прошле године пројекат је прерастао у национални, подржан 
од стране НСЗ и РТС. Том приликом 118 малих предузетника 
је добило подршку за покретање сопствене делатности, док 
је за 4 године подржано 278 породичних бизниса и омогуће-
но запослење за око 1.000 људи. Важно је истаћи да сви они 
и данас успешно послују. У 2013/2014. години предвиђено 
је да се пружи подршка за 100 нових клијената из области 
пољопривреде, занатства, производње и услуга. Могу да 
конкуришу лица са евиденције НСЗ, али и предузетници који 
желе да прошире своју пословну активност, уз услов запо-
шљавања нових радника“.

Са подручја Ваљева прошле године је подржан 1 поро-
дични бизнис, али судећи по интересовању на сајму, утисак 
је да је предузетнички дух у Ваљеву присутан и очекивања 
су да ће ове године бити више добрих бизнис идеја и финан-
сираних пројеката. 

	 	 	 	 	 Р.Севић

Почеле са радом канцеларије у  
 Баваништу и Уздину

Филијала НСЗ у Панчеву отворила је канцеларију у Бава-
ништу, која ће примати странке једном недељно, четвртком. 
Више од 600 незапослених становника овог места моћи ће да 
остваре различите услуге НСЗ: редовно пријављивање, прво 
пријављивање, отварање захтева корисника новчане накнаде, 
добијање уверења. Како је истакао директор Филијале Панчево 
НСЗ, Синиша Кнежевић, овим путем се желело изаћи у сусрет 
клијентима у погледу смањења трошкова превоза које имају 
приликом одласка у Испоставу Ковин. Представник Месне 
заједнице Баваниште, Стеван Рајковић, подржао је иницијативу, 
наводећи како је и сам био корисник услуга НСЗ и губио више од 
пола дана на превоз до Ковина.

Канцеларија у Уздину је отворена 21. новембра. Пружаће 
услуге клијентима сваког четвртка, у просторији Месне зајед-
нице Уздин. Проблем са којим су суочени житељи овог места је 
непостојање редовне линије за Ковачицу, где се налази испоста-
ва Филијале Панчево, што је утицало на одлуку надлежних да 
помогну отварање и рад канцеларије.

     З.Максимовић
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Светски дан детета - 20. новембар

Деца у Србији и даље живе у атмосфери пораста сиромаштва и насиља, пада квалитета 
образовања, здравствене заштите и мањка садржаја који подстичу здрав развој, 
креативност, стваралаштво, толеранцију. Нашој деци припада и треба подршка у 

физичком, менталном, духовном, моралном и друштвеном развоју, игра, образовање, 
култура, уметност

Уједињене нације су пре готово шест деценија прогла-
силе 20. новембар за Светски дан детета, како би се 
јавности скренула пажња на све обавезе које друштво 
има према деци, као и на најважније проблеме са 

којима се деца суочавају. Организација „Пријатељи деце 
Србије“ подсећа државне, невладине институције, организа-
ције, појединце, да деца у Србији и даље живе у атмосфери 
пораста сиромаштва и насиља, пада квалитета образовања, 
здравствене заштите и мањка садржаја који подстичу здрав 
развој, креативност, стваралаштво, толеранцију... Свако друго 
дете у узрасту до 14 година доживело је неки облик насиља 
у породици или у школи, а 13,7 одсто је сиромашно, подсећа 
организација „Пријатељи деце Србије“. 

Иако су спроведене значајне системске реформе у де-
чијој заштити, здравственој заштити, инклузивном образо-
вању и основном образовању и васпитању - оне нису довољ-
не и у пракси се не спроводе доследно. Такође, доступност 
образовних, спортских, игровних и креативних садржаја све 
више је комерцијализована, па самим тим све мање деце има 
прилику да се додатно образује и развија. 

Како се наводи, свако пето дете у Србији пре школе нема 
ниједну књигу, а Светски дан детета је прилика да се подсе-
тимо и заједно учинимо што више за једно дете, за сву децу, 
за друштво у целини. 

„Нашој деци припада и треба подршка у физичком, мен-
талном, духовном, моралном и друштвеном развоју, игра, об-
разовање, култура, уметност“, поручено је у саопштењу. 

„У Србији су права детета последњих година добила 
много већу видљивост и у раду органа јавне власти се све 
више поштују, иако то није довољно“, поручио је заштитник 
грађана Саша Јанковић и додао  да су права детета равноп-
равна и подједнако важна као и сва друга људска права, а да 
деца чија се права поштују постају одрасле особе које уважа-
вају права других.

Неколико београдских удружења за заштиту деце је по-
водом 20. новембра приредило програм којим су обележили 
Светски дан детета и у којем су учествовала деца из установа 
социјалне заштите, деца са инвалидитетом и са интелектуал-
ним тешкоћама. 

Светски дан детета у „Мек Доналдс“ ресторану, на Тера-
зијама, обележен је конференцијом за медије, чија је основна 
тема била „Инклузија особа са инвалидитетом“, са акцентом 
на радном ангажовању и запошљавању особа са потешкоћа-
ма у интелектуалном развоју на отвореном тржишту. Скупу 
су присуствовали представници институција, невладиног 
сектора, амбасада и актери који подржавају и промовишу 
права ОСИ и инклузивно друштво. Штићеници Креативно 
едукативног центра за ментално недовољно развијене особе 
(КЕЦ МНРО) су овим поводом организовали приредбу за 
госте, у оквиру које су плесали и певали, а неки од њих су 
и представили своја радна искуства која су стекли уз помоћ 
програма КЕЦ-а.

„Прослава се организује сваке године од 2005, како бис-
мо упознали јавност са програмом радног ангажовања особа 
са интелектуалним тешкоћама на отвореном тржишту рада 
и позвали компаније да се укључе у овај програм. Велики 
број је прихватио ове особе као равноправне чланове својих 
колектива и сада је 140 наших штићеника запослено у 20 
компанија. Они су уз помоћ родитеља и стручног тима до-
казали своју способност да вредним радом дају допринос 
заједници у којој живе. Верујем да ће ови вредни радници 
натавити да руше предрасуде у друштву и доказати да је 
свако људско биће драгоцено и достојно поштовања и љуба-
ви“, рекла је Маргарета Кецман, из Креативно едукативног 
центра за ментално недовољно развијене особе (КЕЦ МНРО). 

КАКо рАсТУ нАшА дЕЦА

Најшире прихваћен  
 документ о људским правима

Светски дан детета или Међународни дан детета је го-
дишњи међународни догађај који се обележава 20. новембра. 
Установљен је од стране Генералне скупштине Уједињених на-
ција 1954. године, са циљем да се у свим државама слави ис-
тог дана. Осмишљен је да промовише међусобну интеракцију 
и разумевање међу децом и добробит деце у свету. Овај дан 
се обележава и да би се скренула пажња јавности на обавезе 
друштва према деци, као и на актуелне проблеме са којима се 
деца суочавају.

Пет година касније, 20. новембра 1959, УН су усвојиле Де-
кларацију о правима детета, а тачно 30 година потом и Конвен-
цију о правима детета, коју је Србија прихватила.

Основни принципи Конвенције су: право на живот, опста-
нак и развој, најбољи интерес детета, право на партиципацију, 
право на недискриминацију. Конвенција о правима детета по-
ставља темељ за бољи живот деце и представља најшире при-
хваћен документ о људским правима у свету.
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Она је нагласила да је компанија „Мек Доналдс“ прва у Ср-
бији препознала потребу интеграције и запошљавања особа 
са потешкоћама у интелектуалном развоју

„Од 2005. године, са великим успехом, четрдесеторо 
младих штићеника центра КЕЦ МНРО ради у неколико на-
ших ресторана. И ове године издвајамо проценте од сваког 
продатог ‚Хепи мила‘ за особе ометене у развоју“, рекла је 
Марина Трнавчанин, из компаније „Мек Доналдс“.

Подршку деци на прослави Светског дана детета дали су 
и представници институција које сарађују са КЕЦ-ом на овом 
послу, а којих је из године у годину све више.

Јадранка Гвозденовић, из градског Секретаријата за со-
цијална питања, нагласила је да је заштита деце у фокусу и 
додала да особама са сметњама у интелектуалном развоју на 
располагању стоји широк дијапазон услуга.

„Развијамо дневне боравке у скоро свим општинама и 
тренутно имамо око 500 штићеника, којима такође настојимо 
да обезбедимо и рекреативну наставу. У изградњи је центар 
за привремни и стални боравак, а у плану је и центар за по-
моћ деци са аутизмом. Развијамо сардњу и са организација-
ма особа са инвалидитетом које могу да са својим пројек-
тима конкуришу на јавне позиве за које је град издвојио 27 
милиона динара“, нагласила је Јадранка Гвозденовић. 

Ирена Радиновић, из Тима за социјално укључивање и 
смањење сиромаштва, напомиње да особе са сметњама у 
развоју приликом запошљавања наилазе на низ препрека у 
институционалном и законодавном смислу, што се посебно 
односи на поступак одузимања радне способности.

„Особама са сметњама у интелектуалном развоју од ве-
лике ће користи бити и нова база података о свим услугама 
социјалне заштите које су у домену локалних самоуправа. 
Наш тим ради и на изради два стратешка документа који ће 

дати смернице за развој социјалне заштите у Србији - Дру-
ги национални извештај о социјалном укључивању и сма-
нању сиромаштва и програм реформе социјалне заштите, 
на коме се ради заједно са Европском комисијом“, рекла је 
Радиновићева, док је Горан Лончар, из Центра за оријента-
цију друштва, подсетио да, иако је Србија ратификовала 
међународне конвенције о правима особа са инвалидитетом 
и правима детета, треба више да ради на њиховој имплемен-
тацији.

„Потребно је пружити и одређену подршку да се млади 
усмере на тржиште рада и тако се припреме за самосталан 
живот. Почели смо са инклузивним образовањем, али чека-
мо да видимо његове ефекте“, рекао је Лончар и нагласио да 
је неопходно радити на друштвеној свести и предрасудама 
које још увек постоје.

Вања Златковић, руководилац Центра за професионал-
ну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
НСЗ, напомиње да смо на пољу запошљавања ОСИ на добром 
путу, што показују и добри резултати.

„НСЗ кроз своје програмске активности и мере посебно 
подржава запошљавање ОСИ на отвореном тржишту рада 
и за то их припрема. Као друштво можемо да будемо задо-
вољни, јер су ефекти препознатљиви и значајно је унапређен 
положај ОСИ на отвореном тржишту рада. Напомињем да је 
десет штићеника КЕЦ-а укључено у наше програме“, рекла 
је Вања и додала да је кључ у сарадњи, те је веома значајно 
што је овакав скуп окупио до сада највећи број партнера и 
наше деце.

А.Б.

Најуниверзалнија и најдрагоценија  
 тежња човечанства

„Обележавањем Међународног дана детета, Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике користи прилику да 
укаже на потребу заједничког деловања свих сегмената нашег 
друштва, с циљем пуног остваривања права детета, која су про-
кламована међународним, као и домаћим документима“, наве-
дено је у саопштењу Министарства, у коме се посебно указује на 
неопходност заједничких напора у унапређењу положаја деце, 
нарочито деце погођене сиромаштвом, злоупотребом, насиљем 
и експоатацијом, као и различитим видовима дискриминације. 

Конвенцију о правима детета УН Србија је ратификовала 
децембра 1990. године, а 2002. године и оба њена факултатив-
на протокола - Факултативни протокол о продаји деце, дечијој 
проституцији и дечијој порнографији и Факултативни протокол 
о учешћу деце у оружаним сукобима.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
подсећа јавност на поруку генералног секретара УН који је 2001. 
године, на Светском самиту за децу, изјавио: „Сви смо ми некада 
били деца. И сви заједно делимо жељу да остваримо добробит 
наше деце, која су увек била и наставиће да буду најуниверзал-
нија и најдрагоценија тежња човечанства“.
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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)


