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приступ правим информацијама у право време најбитнији

заштИта права запосЛенИх
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ПРИОРИТЕТ
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
неће дозволити дискриминацију радника и њихових права

MATCHDO пројекат

ДИЈАЛОГ СА 
ПОСЛОДАВЦИМА
Национална служба за запошљавање организује округле 
столове са послодавцима и другим заинтересованим 
саговорницима, на тему „Усклађеност потреба послодаваца 
за знањима и вештинама запослених и реалне понуде на 
тржишту радне снаге“
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ПРАВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Индустрија информационих технологија (ИТ) у Србији 

бележи за 200 одсто бржи раст у односу на остатак привре-
де, а као адути за инвестиције истичу се стручни кадрови, 
добра инфраструктура и стратешки положај. То је био по-
вод да разговарамо са Иваном Лазаревићем, младим ИТ 
стручњаком, који већ шест година ради као солушн архи-
тект (Solution Architect, архитекта за налажење решења) у 
великој ИТ компанији која послује у 19 земаља углавном 
централне и источне Европе. На питање у којим све сегмен-
тима ИТ може највише да допринесе развоју привреде Ср-
бије, Лазаревић каже: „За све фирме је веома важно да из 
гомиле података правовремено извуку праву информацију, 
како би на адекватан начин могле да одреагују. Информа-
циони систем у свом коначном циљу управо то пружа. На-
равно, да би се тај циљ постигао, важно је да ИТ буде довољ-
но развијен. Међутим, многе фирме нису свесне на које све 
начине апликације могу да им помогну и олакшају посао. 
За привреду је јак ИТ посебно важан, као и државну управу, 
банкарство и све друге области. Компаније које развијају ИТ 
увек имају конкурентску предност“. 

Инспекторат за рад Министарства рада, запошљавања 
и социјалне политике Републике Србије, у сарадњи са Са-
везним министарством за рад, социјална питања и заштиту 
потрошача Републике Аустрије и Међународном организа-
цијом рада, организовао је 21. и 22. новембра Регионалну 
конференцију „Заштита права запослених“. Посебна пажња 
је посвећена сузбијању рада на црно, односно борби против 
разних облика илегалног - непријављеног рада и превен-
цији у области безбедности и здравља на раду. Конферен-
цији су присуствовали представници Аустрије, Словеније, 
Хрватске, Црне Горе, Републике Српске, Федерације БиХ, 
Брчко Дистрикта и Македоније. Осим смањења ризика и 
унапређивања безбедности на раду, разговарало се и о суз-
бијању сиве економије и примени директива Европске уније.

Национална служба за запошљавање током новембра 
и децембра 2013. године организује округле столове са 
послодавцима и другим заинтересованим саговорницима, 
на тему „Усклађеност потреба послодаваца за знањима и 
вештинама запослених и реалне понуде на тржишту радне 
снаге“. Округли столови су прилика да се презентује стање 
на тржишту рада и представе програми који подразуме-
вају вишемесечне обуке за незапослене. Биће организован 
пилот-тренинг и представљена електронска платформа за 
учење, бесплатна и доступна свима, што ће представљати 
основу за развијање других програма. Тренинзи ће бити 
организовани у фебруару и марту, а пројекат завршен у на-
редној години.

Редакција



Међународни сајам предузетништва -  
„Бизнис база“ и Сајам локалне самоуправе

Повезивање локалних самоуправа са 
реалним сектором је услов за стварање 
доброг пословног амбијента за инвестиције. 
Кључна је способност локалних власти да 
препознају развојне пројекте и организују 
њихову реализацију

Прошле недеље, у Хали 1 Београдског сајма, одржа-
не су две сајамске манифестације - 12. Међународ-
ни сајам предузетништва - „Бизнис база“ и 5. Сајам 
локалне самоуправе. „Приоритет Министарства 

локалне самоуправе и регионалног развоја је реализација 
пројеката који имају развојни значај и око којих се окупља 
више градова и општина“, рекао је Игор Мировић, министар 
регионалног развоја.

„Сајам је прилика да се представници општина и градо-
ва повежу, окупе на једном месту и размене искуства, пред-
ставе планове и упознају се са примерима најбоље праксе 
у свим областима. Овако стечена искуства моћи ће да при-
мене у својој локалној самоуправи и побољшају пословни 
амбијент, учине живот и рад суграђана бољим и квалитет-
нијим“, рекао је министар.

Према његовим речима, повезивање локалних само-
управа са реалним сектором је услов за стварање доброг 
пословног амбијента за инвестиције, што не зависи само од 
подршке министарстава, већ се базира на способности ло-
калних власти да препознају развојне пројекте и организују 
њихову реализацију.

„У Србији данас постоје добро организоване локалне са-
моуправе са снажним предузетничким духом, али и оне које 
чекају на помоћ других. Прве ћемо подржавати у њиховим 
напорима, а друге подстицати и мотивисати да раде у циљу 
развоја својих заједница“, истакао је Мировић. Министарство 
локалне самоуправе и регионалног развоја финансијски је 
помогло наступ свих 46 недовољно развијених јединица ло-
калне самоуправе које су биле излагачи на овом сајму. 

Мировић је рекао да је сајам и прилика за разговоре 
државних органа и привредника, како би заједно пронашли 
најбоље начине за решавање проблема незапослености, нове 
инвестиције и побољшање стандарда грађана. 

На обједињеним сајмовима локалних самоуправа и 
предузетништва представила су се многобројна предузећа 
различитих делатности, удружења предузетника, кластери, 
а више од 120 општина и градова је презентовало своје прив-
редне, културне, туристичке и друге потенцијале.

„12. Међународни сајам предузетништва - Бизнис база 
и 5. Сајам локалних самоуправа се и ове године одржавају у 
исто време, на истом месту, из сасвим једноставног разлога. 
Доказано је да што је јачи сектор малих и средњих предузећа 
у одређеном подручју, то подручје је економски развијеније, 
односно постоји уска повезаност између сектора малих и 
средњих предузећа и регионалног развоја“, истакао је Милош 
Игњатовић, директор Националне агенције за регионални 
развој. 

У контексту подршке предузетништву, и ове године 
манифестације су обележили пословни сусрети предузећа. 
Првог дана сајма окупило се више од 130 предузећа из 10 
земаља (Италија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 
Словенија, Македонија, Немачка, Нигерија, Камерун и Ср-
бија), која послују у грађевинској, дрвној, електро, металској 
индустрији, затим у области рециклаже, информационе тех-
нологије и обновљивих извора енергије. Осим тога, Нацио-
нална агенција за регионални развој је првог дана сајма, у 
циљу подршке развоју женског предузетништва, прогласила 
и најуспешније предузетнице по регионима. 

Промотер Београдског сајма за ове манифестације, Ми-
лош Стевановић, научник и иноватор, нагласио је да научни-
ци треба да постану спона између привреде и друштвеног 
напретка. Oн је на овом сајму представио своје проналаске, 
међу којима је и решење за уништавање амброзије.

Истакавши да се овогодишња „Бизнис база“ и Сајам ло-
калне самоуправе одржавају под слоганом „Повежи се“, Ос-
тоја Илић, шеф пројекта Београдског сајма, рекао је да се на 
Београдском сајму наставља мисија подстицања оснивања 
и развоја малих и средњих предузећа, али и мотивација за 
стварање опште предузетничке културе. Присуство најзна-
чајнијих државних институција - Министарства регионалног 
развоја и локалне самоуправе, Националне агенције за реги-
онални развој, Привредне коморе Србије и Београда и других 
асоцијација које се старају о развоју предузетништва и ло-
калне самоуправе, потврђује велики значај ових манифеста-
ција за Србију и регион.

В.П.

ПОВЕЖИ СЕ

Европска мрежа предузетништва
Национална агенција за регионални развој, Европска мре-

жа предузетништва и Привредна комора Србије, у оквиру сајма 
„Бизнис база“, традиционално су организовале међународне 
пословне сусрете. Европска мрежа предузетништва Србије и 
ове као и свих претходних година, омогућила је фирмама и поје-
динцима да у оквиру пословних сусрета успоставе контакт са 
међународним пословним партнерима, остваре директан кон-
такт са представницима страних предузећа, размене искуства, 
примере добре праксе и успоставе пословну сарадњу. Сектори 
који су били заступљени на међународним пословним сусрети-
ма су: грађевинска индустрија и материјали, дрвна индустрија, 
електро индустрија и материјали, металска индустрија, машин-
ска индустрија, обновљиви извори енергије и рециклажа.
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Бизнис ТОП

На листи најуспешнијих предузећа у претходној 
години, по консолидованој добити и пословном 
приходу, на првом месту је Нафтна индустрија 
Србије, следе Телеком Србија и Теленор, ЈП 
ПТТ саобраћаја Србија, Таркет, ИМ Матијевић, 
Хемофарм, Имлек, Југоимпорт СДПР ЈП и РТБ 
Бор група - РТБ Бор доо

На промоцији едиције „Бизнис ТОП 2012/13“, прошле не-
деље, у београдском „Медија центру“, истакнуто је да ће до-
маћа привреда и у наредној години имати велике препреке 
у остваривању раста. По речима организатора ове прес кон-
ференције, буџет за 2014. нема довољно подстицајних мера 
за привреднике.

- Перспективе српске привреде су суморне, а ако изоста-
ну инвестиције, иовако спор економски раст може бити угро-
жен. Још више забрињава чињеница да млади немају довољ-
но прилика за запошљавање и да се проблем незапослености 
неће битније разрешити у наредној деценији, истакла је Тања 
Јакоби, главна уредница часописа „Бизнис и финансије“.

Комбинована анкета овог часописа и „Прајсвотерха-
ус куперса“ (Pricwaterhouse Coopers) са водећим светским и 
домаћим привредницима, показала је да су кључне претње 
привредном расту турбуленције на светском тржишту, неод-
говарајући порески и царински прописи, недовољно улагање 
у систем образовања, као и потенцијални нови намети.

- Влада Србије још увек није успела да покрене нове 
реформске капацитете и тешко постиже консенсуз око нај-
важнијих економских проблема. С друге стране, једно од 
важнијих питања које је покренуто је питање субвенција, 
односно преиспитивање њихових висина и издавалаца, али 
и тај помак је у сенци чињенице да буџет у наредној годи-
ни предвиђа гаранције за јавна предузећа која су губиташи. 
Буџет је прављен са реалним обарањем плата и пензија у 
јавном сектору, али и даљим избегавањем већих реформи у 
државним расходима, оценио је економиста Србољуб Антић, 
ранији дугогодишњи представник Србије у ММФ.

Према његовим речима, будући буџет неће имати до-
вољно подстицајних мера за привредни раст, као последи-
ца тога што је дошло време за наплату више година лошег 
вођења економске политике.

- Наш последњи стенд-бај аранжман са ММФ истекао је 
у мају ове године, а био је у потпуности неуспешан. Мислим 
да ће Србија бити поново у прилици да затражи наредни 
стенд-бај аранжман у септембру наредне године, али је ве-
лико питање да ли је нашој земљи неопходан, с обзиром на 
високе девизне резерве, истакао је Антић.

На листи најуспешнијих предузећа у претходној години, 
по консолидованој добити и пословном приходу, на првом 
месту је Нафтна индустрија Србије. По консолидованој доби-
ти иза НИС-а су две компаније из телекомуникационог сек-
тора - Телеком Србија и Теленор, а следе их ЈП ПТТ саобраћаја 
Србија, Таркет, ИМ Матијевић, Хемофарм, Имлек, Југоимпорт 
СДПР ЈП и РТБ Бор група - РТБ Бор доо.

По консолидованом пословном приходу, после НИС-а 
следе ЈП ЕПС, Телеком Србија, Делезе Србија, ЈП Србијагас, 
Таркет, Делта холдинг, Викторија група, Концерн Фармаком 
и ИДЕА доо.

Листе најуспешнијих предузећа формирају се на основу 
резултата из завршних рачуна предузећа, а према подаци-
ма Агенције за привредне регистре, дугогодишњег партнера 
часописа „Бизнис и финансије“ у праћењу пословања српске 
привреде.

Ненад Гујаничић, менаџер за развој бизниса у „Вајс бро-
керу“ (Wise broker), оценио је да је основна заједничка карак-
теристика највећих домаћих капиталиста улазак у последњу 
фазу експанзије без довољно основног капитала, што су на-
докнађивали задуживањем. 

- Дисбаланс је могуће решити додатним капиталом или 
тражењем најбољег понуђача. Стога се може очекивати да 
ће прве које ће предузети такав корак на домаћем тржишту 
бити банке, јер су управо оне најугроженије у овом тренутку, 
понајвише због велике количине ненаплативих кредита, на-
поменуо је Гујаничић.

Предузећа која немају запослене, а остварују често и 
велике профите, последњих година изазивају доста контро-
верзи.

- Скоро четвртину привредних друштва у Србији (26,2%) 
чине оваква предузећа, а још 23% предузећа са само једним 
запосленим. Закон о пословним друштвима не поставља ус-
лов о броју запослених, као ни о оснивачком капиталу, због 
чега Србија заузима високо место на листи Светске банке, 
када је у питању започињање послова. С друге стране, оваква 
регулатива допушта и олакшано формирање тзв. нелегитим-
них предузећа, која најчешће послују у сивој зони и предста-
вљају нелојалну конкуренцију. У САД постоји око 20 милиона 
таквих привредних друштава, али разлика је у томе што она 
ангажују раднике стално запослене при агенцијама за аут-
сорсинг. Иницијатива за покретање сличне праксе покренута 
је и у нашој земљи, што би требало да у скоријој будућности 
буде регулисано Законом о раду или Законом о запошља-
вању, напоменуо је Милан Стефановић, експерт за привредну 
регулативу и економско управљање при УСАИД Пројекту за 
боље услове пословања. 

В.П.

УГРОЖЕН ЕКОНОМСКИ РАСТ
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Регионална конференција „Заштита права запослених“

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике неће дозволити дискриминацију 
радника и њихових права

Инспекторат за рад Министарства рада, запошља-
вања и социјалне политике Републике Србије, у 
сарадњи са Савезним министарством за рад, со-
цијална питања и заштиту потрошача Републике 

Аустрије и Међународном организацијом рада, организовао 
је 21. и 22. новембра Регионалну конференцију „Заштита пра-
ва запослених“. Посебна пажња је посвећена сузбијању рада 
на црно, односно борби против разних облика илегалног - 
непријављеног рада и превенцији у области безбедности и 
здравља на раду. Конференцији су присуствовали представ-
ници Аустрије, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Републике 
Српске, Федерације БиХ, Брчко Дистрикта и Македоније. 
Осим смањења ризика и унапређивања безбедности на раду, 
разговарало се и о сузбијању сиве економије и примени ди-
ректива Европске уније.

„Приоритет Владе Србије је унапређивање безбедности и 
здравља на раду запослених. Министарство рада, запошља-
вања и социјалне политике неће дозволити дискриминацију 
радника и њихових права. Намера Владе доказује се и не-
давно донетом Стратегијом за безбедност и здравље на раду 
од 2013. до 2017. године“, рекла је Стана Божовић, државна 
секретарка у том министарству. Отварајући конференцију, 
Божовићева је нагласила да је неопходно већу пажњу пос-
ветити том проблему, имајући у виду статистичке податке о 
броју повређених на радном месту или оболелих од профе-
сионалних обољења. 

„У наредном периоду предстоји велики посао, како у ор-
ганизацији, тако и у функционисању Инспектората за рад у 
Републици Србији. Основни циљ је да, поред обимног посла 
који има у имплементацији прописа из области рада и без-
бедности и здравља на раду, као и сузбијању рада на црно, 
ова инспекција пређе и на саветодавни метод рада“, истакла 
је Стана Божовић и додала да је битно ставити акценат на 
превенцију и подизање службе медицине рада, како би се 
очувао радник, његово здравље и спречило професионално 
обољевање.

„Не само Србија, него и цео регион и Европа, милионе 
и милионе евра троше на последице повреда или професио-
налних обољења радника. Наша стратегија је да на што је 
могуће мању меру сведемо број повреда и професионалних 
обољења на раду. У преговорима смо са Међународном орга-
низацијом рада да уведемо једну новину - накнаду прили-
ком професионалног обољења. Највећи број повреда дешава 
се у сфери грађевинарства. Прошле године је у Србији смрт-
но страдало 40 радника, док је око 1.000 повређено на раду. 
Дневно у свету на раду страда око 5200 људи, што је огроман 
број“, рекла је Божовићева и навела да су главне теме конфе-
ренције како унапредити добре праксе, спроводити директи-
ве ЕУ и унапредити безбедност и здравље на раду. 

Према подацима Међународне организације рада, у све-
ту више од 300 милиона радника доживи повреду на раду, 
при чему се рачунају само радници који су одсуствовали са 
посла четири дана, а више од 2,5 милиона као последица по-
вреде на раду или професионалних обољења умре.

Директор Инспектората за рад, Драгољуб Пеурача, на-
вео је да су главне теме скупа положај запослених са аспекта 
здравља на раду и са аспекта сиве економије, примери добре 
праксе у земљама у окружењу, као и могућности имплемен-
тације законских регулатива ЕУ. Пеурача је рекао да је зах-
ваљујући превентивном раду Инспектората, као и захтеви-
ма за покретање прекршајног поступка против несавесних 
послодаваца, у првих девет месеци ове године број повреда 
на раду опао.

„Један од главних проблема са којима се Инспекторат 
суочава јесте мањак инспектора, будући да их за целу Србију 
има 250, а да један покрива 1326 привредних јединица. Ипак, 
смањио се број запослених на црно за 10 одсто, у односу на 
2012. годину, док је број повреда на раду смањен за 25 одсто, 
а број тешких повреда са смртним исходом је упола мањи 
у односу на исти период 2012. године“, рекао је Пеурача и 
нагласио да је потребно упослити нове људе како би заштита 
права радника била ефикаснија. 

Конференција је организована у партнерству са Савез-
ним министарством за рад, социјална питања и заштиту 
потрошача Аустрије, а амбасадор Аустрије у Београду, Јоха-
нес Ајгнер, казао је да је организовање оваквог скупа доказ 
добре сарадње две државе и ресорних министарстава.

„Ово је изузетно важна тема и овакав скуп је допринос 
јачању и продубљивању регионалне сарадње и прилика да 
се преузму примери добре праксе“, оценио је Ајгнер. 

А.Б.

бЕЗбЕдносТ јЕ прИорИТЕТ

Надлежност инспекције рада
Инспектори рада контролишу примену прописа о запо-

шљавању, правима радника и безбедности на раду. Однедав-
но, инспекција рада надзире и примену прописа о заштити од 
злостављања на раду (мобинга). Имате право на заштиту без 
обзира да ли сте уредно пријављени или радите на црно, да ли 
сте запослени код приватника или у државној служби, да ли ра-
дите пуно радно време или посао обављате повремено, да ли 
сте потписали уговор о раду, уговор о делу или нешто треће, да 
ли сте запослени за стално или сте хонорарац. Да би инспекција 
могла да помогне, ипак, потребно је да фирма у којој радите 
буде легална.
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Интервју: Иван Лазаревић, ИТ стручњак

ИТ је крвоток сваког посла. Ово је време брзих, турбулентних дешавања, зато је за сваку 
компанију приступ правим информацијама у право време најбитнији

„Мајкрософт“ је још 2005. године у Београду от-
ворио једини развојни центар у југоисточној 
Европи, који запошљава 150 људи, а данас има 
мрежу од 1.000 партнера широм земље. Ин-

дустрија информационих технологија (ИТ) у Србији бележи 
за 200 одсто бржи раст у односу на остатак привреде, а као 
адути за инвестиције истичу се стручни кадрови, добра ин-
фраструктура и стратешки положај. То је био повод да раз-
говарамо са Иваном Лазаревићем, младим ИТ стручњаком, 
који већ шест година ради као солушн архитект (Solution 
Architect, архитекта за налажење решења) у великој ИТ ком-
панији која послује у 19 земаља углавном централне и исто-
чне Европе.

Колико дуго сте тражили посао?
Посао сам нашао пре него што сам дипломирао. Нисам 

из Београда, него из Смедеревске Паланке. У свом месту 
сам лако долазио до посла. С обзиром да добрих програмера 
нема много, налажење посла за мене и није било проблем. 
Девет месеци пре него што ћу дипломирати већ сам радио у 
ЕФГ банци, на пројекту оперативних спајања ЕФГ и Нацио-
налне штедионице.  

Да ли Србија има довољно ИТ стручњака?
По мом личном мишљењу, јер и сам радим интервјуе за 

посао са кандидатима, Србија нема довољно квалитетних ИТ 
стручњака. Данас свако може да се бави информационим 
технологијама. Свако може да седне, научи, направи 2-3 сајта 
и каже да се бави овим послом, али правих стручњака има 
веома мало. У свакој фирми, код нас и у свету, постоји 10% 
екстра талентованих, 20% мало лошијих, док остатак чини 
средину, дакле, већина припада неком просеку. Трудимо се 
да изузетно талентованима помогнемо, а ове нешто слабије 
покушавамо да побољшамо.  

Да ли се довољно улаже у људе који су екстра та-
лентовани?

До сада су они, нажалост, углавном одлазили из земље, 
јер су у иностранству лако долазили до посла. Надам се да 
ће фирме ускоро схватити колико је важно задржати овакве 
људе у земљи. Генерално, може се рећи да има доста посла у 
ИТ области. Погледајте огласе за слободна радна места, нпр. 
на „Инфостуду“, видећете да је највећа понуда управо у ИТ-у. 
Међутим, чињеница је да је много људи само подучено овом 
послу. Дешава се да на интервјуу они оставе добар утисак, 

али нису у стању да посао за који су ангажовани доведу до 
краја. Један лош ИТ кадар увек може да направи посао за још 
бар двоје-троје колега. 

У којим све сегментима ИТ може највише да 
допринесе развоју привреде Србије?

ИТ посматрам као крвоток сваког посла. Ово је време бр-
зих, турбулентних дешавања, па је приступ правим инфор-
мацијама у право време јако битан. За све фирме је веома 
важно да из гомиле података правовремено извуку праву 
информацију, како би на адекватан начин могле да одреагују. 
Информациони систем у свом коначном циљу управо то пру-
жа. Наравно, да би се тај циљ постигао, важно је да ИТ буде 
довољно развијен. Међутим, многе фирме нису свесне на које 
све начине апликације могу да им помогну и олакшају посао. 
За привреду је јак ИТ посебно важан, као и државну управу, 
банкарство и све друге области. Компаније које развијају ИТ 
увек имају конкурентску предност. 

Масовна употреба друштвених мрежа је и марке-
тиншка прилика за фирме. Колико ту има простора за 
развој ИТ?

Некада смо имали информационо доба, сада смо у кому-
никационом добу. Комуникација преко друштвених мрежа је 
данас важна, како за појединце тако и за компаније. Ако нека 
компанија нема свој профил на друштвеној мрежи, она прак-
тично не постоји. Интересантно је да смо по броју корисника 
„Фејсбука“, у односу на број дигитално писмених становника, 
на самом врху листе. Зато је за компаније важно да имају 
своје профиле на друштвеним мрежама или апликације на 
мобилним телефонима, како би што брже дошле до будућих 
клијената, што представља вид директног маркетинга. Још 
један нови тренд је „мобилити“ (mobility) - све већа примена 
мобилних (преносивих) уређаја, као што су паметни телефо-
ни и таблети, у пословне сврхе. У не тако далекој будућности 
телефони ће заменити десктопе, што иде у прилог причи о 
комуникационом добу. Андроид апликације су важне, јер је у 
данашње време већину послова могуће обавити преко теле-
фона или таблета, при чему не морате бити физички везани 
за канцеларију и немате ограничење радног времена.

ЗАнИмАЊА бУдУЋносТИ

Могућност за изазовну и 
 успешну каријеру

На сајту S&Т стоји позив заинтересованим кандидатима да 
се пријаве за рад у овој компанији. Добри стручњаци са иску-
ством су увек тражени. У случају да тренутно нема отворених 
позиција, кандидати могу увек послати CV који ће се узети у 
разматрање. 

Траже се:
• Datacenter System Engineer
• Java Software Developer
• Networking & Security Sales Representative
• Software Engineer- oSS Consultant.
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Да ли је ова врста маркетинга и најјефтинија?
Трошкови израде апликације нису велики и зависе од 

величине система. За пар хиљада евра могуће је имати апли-
кацију коју касније саме фирме ажурирају. 

Како се заштитити од злоупотребе личних подата-
ка на интернету?

Постоје законска решења, али и појединци би требало 
да размишљају о врсти информација које пружају на свом 
профилу. Постоје сигурни сајтови и веб апликације, где мо-
жемо бити уверени да ће подаци које смо оставили бити са-
чувани. Такође, постоје протоколи какав је SSL, где су подаци 
криптовани (шифровани) и не може им се приступити при-
ликом транспорта података. Наравно, постоје и сајтови где је 
могућност злоупотребе личних података велика. Злоупотре-
ба сигурно има, нарочито када су у питању платне картице, 
најчешће приликом коришћења несигурних канала плаћања 
који су јавно доступни.

Која су занимања будућности у области ИТ?
Постоји велики број занимања која су везана за ИТ, а која 

ће се у будућности све више развијати. На пример, сајбер фо-
рензика је битна управо код крађа идентитета или поверљи-
вих информација. Обично је врло тешко пронаћи починиоца 
кривичног дела и спречити даљу злоупотребу. Посао сајбер 
форензичара је да прати цео процес - кад је информација 
злоупотребљена, где се злоупотребљава, ко то чини и на 
крају - да забрани даље коришћење. Ово више није питање 
будућности, они су и данас веома тражени. Проблем је у томе 
што нема довољно стручњака који би могли да раде овај по-
сао. Информационе технологије се све више селе у „облак“ 
(Cloud), ИТ се измешта из матичне организације, па су сајбер 
форензика и сигурност јако битни.

Рачунарство у облаку (Cloud Computing) је појам који 
се користи већ пар година. Постоје три нивоа рачунарства 
у облаку и често се не може повући јасна граница између 
клаудинга и аутсорсинга. Први ниво рачунарства у облаку 
је платформа као сервис, други инфраструктура као сервис 
и трећи софтвер као сервис. Платформа и инфраструктура, 
када су у питању занимања будућности, нису толико интере-
сантни, јер су велики системи, попут „Мајкрософта“ и „Ама-
зона“, већ развили ту инфраструктуру и њима је релативно 
једноставно да је за мале паре дају другима на коришћење. 
Интересантан је софтвер као сервис или сервис као сервис, 
где ће кроз разне веб апликације и/или сервисе људи и ком-
паније моћи да користе различите услуге - нпр. креирање 
рачуна, обрада података, ЕРП системи, разне пословне апли-
кације и слично, при чему се такав софтвер не купује, већ се 
плаћа само услуга коришћења. Ово је могућност да се део 
информационог система стави јавно на коришћење и да се, 
с друге стране, користи онолико колико је то некоме стварно 
потребно, уз једноставно проширење искоришћених ресурса.

Данас се често говори о дигиталној деменцији (млади 
имају све слабију меморију, јер се све више ослањају на тех-
нологију уместо на сопствени мозак), а посебно је интересан-
тан развој едукативних интерактивних видео-игрица. Деца 

ће у будућности моћи да кроз интерактивне видео-игрице 
уче историју или неке друге предмете. На пример, прелас-
ком на одређени ниво добијаћете информацију коју морате 
запамтити да бисте наставили игру даље.

Бигдејта (BigData) и аналитика у реалном времену су 
јако битне за компаније. Ови послови су и код нас и у свету 
тек у зачетку. Бигдејта сервиси омогућавају компанијама и 
појединцима да из огромног скупа неповезаних информа-
ција преко једноставних алгоритама дођу до конкретних ин-
формација.

Имате ли савет младим људима како да постану 
ИТ стручњаци?

Да би неко постао ИТ стручњак најважније је да 
ради. Факултет је основа, предуслов да би неко постао ИТ 
стручњак, али ако неко стварно воли и жели тиме да се бави, 
мора бити посвећен том послу и стварно изучавати материју. 
Веома је важно да млади људи буду сигурни у себе, усавр-
шавају своја знања и вештине, и то не само технички, већ и 
социјални и креативни део. Морају бити и прилагодљиви. По 
мом искуству, количина новца која се добије за рад на самом 
почетку каријере обрнуто је пропорционална утрошеном 
времену и труду, али временом се тај однос мења. Принцип 
непрестаног учења је у ИТ неопходан, јер свакога дана стижу 
нове технологије, нови софтвери, нови развојни алати које је 
потребно изучавати. Сврха ИТ-а је да решава проблеме који 
су по својој природи разноврсни, што је нарочито важно код 
сложених система, попут банкарских или система у држав-
ној управи. Стручњаци у овој области морају знати како да 
испитају ситуацију, да се прилагоде и одреагују на прави 
начин.

	 В.Пауновић

S&T Serbia 
S&T Serbia је међу водећим ИТ систем интеграторима у 

земљи, део је S&Т групе која послује у 19 земаља, са седиштем у 
Аустрији, са око 1600 запослених. S&T Serbia је прва домаћа ИТ 
компанија основана у потпуности страним капиталом, након 
увођења отворене тржишне привреде у нашој земљи. Ова ком-
панија се бави реализацијом комплетних ИТ решења, интегра-
цијом система, пружањем услуга информатичког консалтин-
га, сервиса и подршке, у циљу решавања пословних проблема 
клијената. 

Оно што издваја S&Т од сличних компанија на тржишту је, 
поред јаког локалног присуства, дугогодишње интернационал-
но искуство стечено кроз бројне успешно реализоване пројекте 
у регији и Србији. Њихове услуге користиле су највеће компа-
није у Србији, међу којима су: Теленор, Телеком Србија, СББ, ЈП 
ПТТ Србија, Народна банка Србије, Алфа банка, Поштанска ште-
дионица, Комерцијална банка, Рајфајзен банка, ЕФГ Еуробанка, 
АИК банка, Министарство за телекомуникације и информацио-
но друштво, Министарство науке и заштите животне средине, 
Институт „Михајло Пупин“, Влада Републике Србије и многи 
други.
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Резултати регионалног истраживања тржишта рада

За разлику од Хрватске, где је 40 одсто послодаваца запосленима смањило плате, односно 
БиХ, где је исто учинила скоро половина компанија, у Србији је тај проценат мањи - 29 

одсто. У Србији је сваки трећи послодавац морао да смањи број запослених, док је у 
Хрватској и БиХ исто учинило 40 одсто послодаваца

УСрбији је на тржишту рада тренутно боље него у су-
седним државама, показало је регионално истражи-
вање које је објавио „Инфостуд“. Чак 70 одсто запос-
лених у Србији не очекује повишицу ове године, док 

половина сматра да на послу неће напредовати, али и поред 
тога, према истраживању које је спроведено током протеклог 
онлајн сајма запошљавања - „Виртуални дан каријера и 
знања 2013“, криза на тржишту рада мања је него, рецимо, у 
БиХ, где је скоро 50 одсто фирми запосленима смањило пла-
те или уручило отказ.

Током протеклих годину дана, послодавци у Србији су 
у највећој мери проблем кризе решавали замрзавањем пла-
та и незапошљавањем нових радника. Ипак, за разлику од 
Хрватске, где је 40 одсто послодаваца запосленима смањило 
плате, односно БиХ, где је исто учинила скоро половина ком-
панија, у Србији је тај проценат мањи - 29 одсто. У Србији је, 
такође, било и мање отказа него у суседству, те је тек сваки 
трећи послодавац морао да смањи број запослених, док је у 
Хрватској и БиХ исто учинило 40 одсто послодаваца.

Свега 15 процената запослених у Србији изјавило је да у 
њиховој фирми кризе није било. Како је показало истражи-
вање, скоро половина запослених у све три земље страхује за 
своје радно место, а исти проценат не очекује да ће напредо-
вати ове године. Да ли из тих разлога или због чињенице да 
чак 70 процената испитаника из Србије не очекује повишицу, 
послодавце би требало да забрине податак да половина за-
послених планира да мења посао ове године. Ови проценти 
су чак и нешто већи за БиХ, односно Хрватску.

Запослени су вредновали и факторе који су им најва-
жнији на радном месту. У све три земље на првом месту су се 
нашли међуљудски односи. За разлику од колега из Хрватске 
и Босне и Херцеговине, који су новац ставили на треће ме-
сто, у Србији је висина плате други најважнији фактор, док је 
признање за добро обављен посао треће на списку. 

Због кризе на тржишту рада, али и других фактора, у 
Србији није лако доћи до посла. Запослени су одговорили и 
на питање шта је по њиховом мишљењу кључно за добијање 
посла у Србији. Преко 60% испитаника сложило се да је веза 
и даље на првом месту. 

Радно искуство је, такође, једнако битно, што свакако 
представља проблем за младе који траже посао, јер су почет-
ничке позиције и праксе на којима се стиче искуство ретке. 

На списку су се високо котирали и фактори попут знања и 
вештина, среће, препорука, али и високо образовање.

Регионални виртуелни сајам запошљавања и едукације 
одржан је од 16. до 23. октобра 2013. и показао се као одличан 
начин за склапање понуда послова и потражње за радним 
местима. Учествовало је 45 излагача, 30 великих компанија 
из регије са 105 отворених радних места, као и 15 едукатив-
них установа које су представиле 110 едукативних програма. 

На www.dankarijera.com забележено је 115.000 посета и 
прикупљено 30.000 биографија из све три наведене земље. У 
односу на прошлу, ове године је било пет нових излагача. Из 
године у годину број излагача је све већи, што говори у при-
лог успешности оваквог начина представљања радних места 
и тражења посла.

Осим портала „Инфостуд“, у пројекту су учествовали и 
најјачи интернет портал за запошљавање у Хрватској - „Мој 
посао“ и Босни и Херцеговини - „Посао“. 

	 	 	 А.Б.

мЕЂУЉУдсКИ односИ нА 
првом мЕсТУ

Ова занимања ће до  
 2020. бити посебно тражена

Спортски и фитнес тренери, физиотерапеути, регистрова-
не медицинске сестре и масери, школски психолози, учитељи 
музичког, васпитачи у вртићу и логопеди, лични финансијски 
планери, шофери и приватни детективи, занимања су која ће 
до 2020. бити највише тражена на тржишту рада, пише Џорџ 
Андерс, новинар „Форбса“. Очекује се да ће ова занимања запо-
шљавати и до 20% више људи до 2020. у САД, преноси „Линк-
дин“ (LinkedIn). Јесте ли приметили што је заједничко свим овим 
занимањима? Заједничка црта им је емпатија, односно спо-
собност уживљавања у емоционална стања друге особе и раз-
умевање њеног положаја (нпр. патње, угрожености) на основу 
перципиране или замишљене ситуације у којој се та особа на-
лази. Емпатија је основни предуслов друштвености, тј. соција-
лизације. У данашњем дигиталном свету технологија преузима 
већину послова које су раније обављали наши родитељи или 
баке и деке.
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У циљу пружања подршке у спровођењу пројекта 
‘’Запошљавање Рома на територији града Сомбора’’, на основу 
гранта бр. ОР2013-03216, Local Decision Making Initiative 
у Србији, Фондације ‘’Open Society Institute’’, швајцарске 
добротворне фондације у оквиру Open Society Foundations, 
Хуманитарно удружење ‘’Пријатељи’’ из Сремске Митровице 
и Град Сомбор потписали су Уговор о реализацији програма 
самозапошљавања Рома на простору Града Сомбора, број 
30/2013, на основу кога

ГРАД СОМБОР
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА 
ДОДЕЛУ 10 СУБВЕНЦИЈА ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У  
2013/2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим 
лицима ромске националности, која су пријављена на 
евиденцију Националне службе за запошљавање и имају 
завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом 
лицу у једнократном износу од 200.000,00 динара, ради 
оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва 
или привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему 
радни однос.
Незапослено лице које је остварило право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да регистровану делатност 
обавља најмање 12 месеци.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на подношење захтева за доделу субвенције за 
самозапошљавање има лице ако је:

- поднело захтев са бизнис планом
- пријављено на евиденцију незапослених Националне 

службе и
- завршило инструктивну обуку за самозапошљавање 

по плану и програму обуке у организацији Националне 
службе или друге одговарајуће организације, а у циљу 
подизања нивоа информисаности и компетентности за 
отпочињање сопственог посла.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се 
остварити у следећим случајевима:

- за обављање делатности пољопривредног газдинства, 
удружења грађана и друштвених организација;

- за обављање делатности у области експлоатације угља, 
мењачница, коцкања и клађења и др;

- уколико је лице већ остварило право на исплату новчане 
накнаде у једнократном износу за самозапошљавање.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у 

организацији Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de 

minimis државним помоћима које је добио у претходном 
трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком 
основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане 
трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио 
државну помоћ.

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

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, 
Националној служби за запошљавање - Филијала Сомбор, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у Филијали Сомбор, након завршене обуке ‘’Пут до 
успешног предузетника’’ или преузети са сајта Града Сомбора.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Национална служба проверава испуњеност услова Јавног 
позива и врши рангирање примљених захтева на основу оцене 
бизнис плана и категорије лица.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица доноси градоначелник Града Сомбора, по 
прибављеном мишљењу Комисије за спровођење пројекта 
‘’Запошљавање Рома’’, у року од 30 дана од дана истека Јавног 
позива.
Захтеви који не испуњавају услове Јавног позива неће се даље 
разматрати.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Град Сомбор и подносилац захтева у року до 60 дана 
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за 
самозапошљавање незапослених лица закључују уговор, којим 
се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши 
исплата субвенције. 

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице 

текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- писани пристанак подносиоца захтева за обраду података 

о личности.
Приликом закључивања уговора као средство обезбеђења 
уноси се опрема која ће бити купљена наменским утрошком 
средстава.
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити 
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и 
полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у 
корист Града Сомбора.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване 
делатности након подношења захтева, а најкасније до датума 
потписивања уговора.

VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН 
ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:
- регистровану делатност обавља најмање 12 месеци, почев 

од дана отпочињања обављања делатности;
- да наменски утроши средства и достави доказ о томе - 

фактуру, фискални рачун или уговор;
- редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално 

осигурање најмање 12 месеци и достави доказе о уплати 
доприноса.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције за 
нереализовани део увећан за износ законске затезне камате од 
дана уплате средстава. Национална служба за запошљавање 
врши контролу реализације уговорних обавеза и доставља 
извештаје о реализацији Комисији за спровођење пројекта 
‘’Запошљавање Рома на територији града Сомбора’’.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив је отворен 45 дана од дана објављивања у 
‘’Сомборским новинама’’ и на сајту Града Сомбора, oдносно до 
утрошка средстава предвиђених за ове намене.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за 
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана 
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

714

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

бЕогрА д

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), директор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА
I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - 
Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: порески инспектор 1 канцеларијске 
контроле, у звању порески инспектор I - основна 

функција, Филијала А Врачар, Одељење за 
канцеларијску контролу, Одсек за канцеларијску 

контролу
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља сложеније послове канцеларијске кон-
троле правних 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 
канцеларијској контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске оба-
везе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; подноси 
захтев за покретање порескопрекршајног поступка, преиспитује првостепено 
решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 
првостепеном поступку; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: 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 наука на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 
година, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - 
усменим путем, разговором са кандидатима.

2. Радно место: аналитичко - порески послови 
канцеларијске контроле, у звању млађи порески 

инспектор - основна функција, Филијала А Врачар, 
Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за 

канцеларијску контролу
1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у пословима канцеларијске контро-
ле; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање 
записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз  непосредни надзор 
шефа одсека; припрема предлог иницијативе за  привремено одузимање ПИБ-а, 
прати промене у регистрима које води Пореска управа; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: 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 наука на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године; 
оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - 
усменим путем, разговором са кандидатима.

3. Радно место: аналитичко - порески послови 
канцеларијске контроле, у звању млађи порески 

инспектор - основна функција, Филијала А Врачар, 
Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за 

канцеларијску контролу
1 извршилац

на одређено време, у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

Опис послова радног места: учествује у пословима канцеларијске контро-
ле; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање 
записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз  непосредни надзор 
шефа одсека; припрема предлог иницијативе за  привремено одузимање ПИБ-а, 
прати промене у регистрима које води Пореска управа; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: 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 наука на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, оспособљеност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се вештина комуникације и мотивација - 
усменим путем, разговором са кандидатима.

4. Радно место: виши порезник - стручни сарадник 
у канцеларијској контроли, у звању виши порезник 
- стручни сарадник - основна функција, Филијала 

А Стари град, Одељење за канцеларијску контролу, 
Одсек за канцеларијску контролу

1 извршилац

Опис послова радног места: прима и обрађује пријаве о регистрацији порес-
ких обвезника; евидентира промене адресе и друге податке о регистрацији 
пореских обвезника у сарадњи са надлежним органима; обавља мање сложе-
не послове канцеларијске контроле, сачињава записнике о извршеној контро-
ли, као и нацрте решења; у мање сложеним предметима даје изјашњења по 
изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; доставља 
жалбе другостепеном органу, пружа информације општег карактера пореским 
обвезницима и врши друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама првог степена (основне ака-
демске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 
3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у 
струци, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - 
усменим путем, разговором са кандидатима.

5. Радно место: послови пореске евиденције, у 
звању виши порезник - стручни сарадник - основна 

функција, Филијала А Стари град, Одељење за 
наплату и пореско рачуноводство, Одсек за пореско 

рачуноводство
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља најсложеније послове провере формал-
не исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса и унос 
исправних књиговодствених докумената; припрема нацрт исправа на основу 
података из пореског књиговодства; проверава исправност аналитичке картице 
обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата; предлаже 
мере за отклањање неажурности и неисправности књижења у пореском књи-
говодству; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на студијама првог степена (основне академске сту-
дије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, 
оспособљеност за рад на рачунару.

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - 
усменим путем, разговором са кандидатима.

III Место рада: За сва радна места, место рада је Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска 
управа, Београд, 27. марта 28-32, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Босиљка Гру-
бјешић, број телефона: 011/3229-799, Министарство финансија - Пореска упра-
ва, Регионални одсек за људске ресурсе Београд.

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 глас-
нику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места под ред-
ним бр. 1, 2, 4 и 5:

- 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.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место под ред-
ним бр. 3:

- пријава са биографијом;
- 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.

Напомена за радна места под редним бр. 1, 2, 4 и 5: За наведена радна 
места, радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месе-
ци. 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.

Напомена за раднo местo под редним бр. 3: За наведенo раднo местo, рад-
ни однос се заснива на одређено време, ради оспособљавања приправника за 
самосталан рад у струци, и то у трајању од 1 године. Пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у општини 
или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 103 oд 
26.11.2013. године и почиње да важи наредног дaнa (закључно сa 04.12.2013. 
године)

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), вршилац дужности дирек-
тора оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА
I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - 
Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: порески инспектор 2 теренске 
контроле, у звању порески инспектор II - основна 

функција, Филијала А Палилула, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску контролу

1 извршилац

Опис послова радног места: обавља мање сложене послове теренске кон-
троле јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица; врши 
контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује записнике и 
нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоп-
равног прекршаја, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења 
по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; одгово-
ран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 
теренске контроле, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

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

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - 
усменим путем, разговором са кандидатима.

2. Радно место: послови пореске евиденције, у 
звању виши порезник - стручни сарадник - основна 

функција, Филијала А Савски венац, Одељење за 
наплату и пореско рачуноводство, Одсек за пореско 

рачуноводство
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља најсложеније послове провере формал-
не исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса и унос 
исправних књиговодствених докумената; припрема нацрт исправа на основу 
података из пореског књиговодства; проверава исправност аналитичке картице 
обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата; предлаже 
мере за отклањање неажурности и неисправности књижења у пореском књи-
говодству; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на студијама првог степена (основне академске сту-
дије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, 
оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - 
усменим путем, разговором са кандидатима.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

Администрација и управа
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3. Радно место: аналитичко - порески послови 
канцеларијске контроле, у звању млађи порески 

инспектор - основна функција, Филијала А Савски 
венац, Одељење за канцеларијску контролу, Одсек 

за канцеларијску контролу
1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у пословима канцеларијске контро-
ле; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање 
записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз  непосредни надзор 
шефа одсека; припрема предлог иницијативе за  привремено одузимање ПИБ-а, 
прати промене у регистрима које води Пореска управа; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: 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 - науч-
ног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године; 
оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - 
усменим путем, разговором са кандидатима.

4. Радно место: порезник - стручни сарадник у 
канцеларијској контроли, у звању порезник - 

стручни сарадник - основна функција, Филијала 
Б Раковица, Одељење за контролу, Одсек за 

канцеларијску контролу
1 извршилац

Опис послова радног места: прима и обрађује пријаве о регистрацији порес-
ких обвезника; евидентира промене aдресе и друге податке о регистрацији 
пореских обвезника; евидентира промене у сарадњи са надлежним органима; 
обавља мање сложене послове канцеларијске контроле, сачињава записнике 
о извршеној контроли, као и нацрте решења; доставља жалбе другостепеном 
органу; уручује порески идентификациони број; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне 
области економске или правне науке на студијама првог степена (основне ака-
демске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 
3 године; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у 
струци, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - 
усменим путем, разговором са кандидатима.

5. Радно место: порески рачуновођа 2, у звању 
порески инспектор II - основна функција, Филијала 

А Вождовац, Одељење за наплату и пореско 
рачуноводство, Одсек за пореско рачуноводство

1 извршилац

Опис послова радног места: врши проверу формалне исправности и пот-
пуности достављених налога за књижење пре уноса; обавља мање сложене 
послове усаглашавања пореске евиденције обвезника; проверава исправност 
аналитичке картице обвезника у смислу правилности прокњижених задужења 
и уплата; врши проверу аналитичких књижења на основу којих врши форми-
рање 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 по захтевима 
пореских обвезника за повраћај и прекњижавања пореза и других јавних при-
хода; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

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

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - 
усменим путем, разговором са кандидатима.

III Место рада: За сва радна места, место рада је Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска 
управа, Београд, 27. марта 28-32, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Босиљка 
Грубјешић, број телефона: 011/3229-799, Министарство финансија - Пореска 
управа, Регионални одсек за људске ресурсе Београд.

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 глас-
нику 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;
- оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није под истрагом 

и да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 месеци).

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. Кан-
дидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном држав-
ном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Кан-
дидати 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.

ГраДска општИна чукарИЦа 
управа ГраДске општИне

11000 Београд, Шумадијски трг 2

Начелник управе Градске општине Чукарица

УСЛОВИ: правни факултет, најмање 5 година радног искуства у струци и поло-
жен испит за рад у органима државне управе. Поред наведених услова потребно 
је да кандидат испуњава и услове предвиђене Законом о радним односима у 
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 
39/02): да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способ-
ност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Постављење се врши на период од 5 година. Пријаве на 
оглас са доказима о испуњавању наведених услова, у оригиналу или у овереној 
фотокопији, доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу Општи-
не. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Додатне информа-
ције могу се добити на бројеве телефона: 011/3052-284 и 3052-285.

бор

ош „МоМчИЛо ранковИћ“
19314 Рајац, Вука Караџића 43

тел. 019/554-076

Наставник руског језика
са 11% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом 
о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат тре-
ба да испуњава и услове утврђене Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 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 образовно - 
васпитни рад; одговарајуће образовање: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 8 став 2 Закона, што значи да треба да поседује одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на 
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основним студијама 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 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, 
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 стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 8 став 4 Закона. Кандидат треба да испуњава и услове у 
погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат је дужан да достави: 
пријаву 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 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 - издат 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 непосредно 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање.

ош „12. септеМБар“
19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб

тел/факс: 019/570-340, 570-341

Наставник дефектолог, олигофренолог
7 извршилаца

Наставник дефектолог, олигофренолог
за рад у издвојеном одељењу у Кладову

Наставник дефектолог, олигофренолог
за рад у издвојеном одељењу у Брзој Паланци

Специјални педагог

Логопед

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 1,20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат 
треба да испуњава и услове утврђене Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 - даље: Закон), односно 
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; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад; одговарајуће образовање: кандидат треба да испуњава 
услове из члана 8 став 2 Закона, што значи да треба да поседује одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 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 високош-

колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, односно у складу са чланом 121 став 10 Закона - наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Кандидат за радна места од бр. 
1 до 3 - треба да испуњава и услове у погледу степена и врсте образовања 
прописане Правилником о систематизацији ОШ „12. септембар“ Неготин, тј. 
да испуњава следеће услове: дипломирани дефектолог, олигофренолог; мас-
тер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; дипломирани дефектолог, мастер који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју. Кандидат за радна места од бр. 4 до 
6 - треба да испуњава и услове у погледу степена и врсте образовања пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013), односно кандидат за радно место: наставник грађанског васпитања 
у другом циклусу треба да испуњава и услове у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013). Кандидат је дужан да достави пријаву са основним подаци-
ма 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 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 - издат од стране одговарајуће висо-
кошколске установе, односно у складу са чланом 121 став 10 Закона - потврду 
или други одговарајући доказ (документ) о положеним испитима из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но 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 поло-
жио 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. Психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности кандидата (у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на конкурс), назначити у пријави када и где је извр-
шена 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 непосредно на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ЧАЧАК

општИнска управа општИне ЛучанИ
32240 Лучани, Југословенске армије 5

тел. 032/5150-600

Оперативни и припремни послови у области 
грађења и урбанизма

на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на струков-
ним студијама првог степена (основне академске и основне струковне студије), 
у образовно-научном пољу техничко-технолошких наука, друштвено-хуманис-
тичких наука, област грађевинарства, област инжењерског менаџмента и орга-
низационих наука, област економских и правних наука, област менаџмента и 
бизниса, односно завршена виша пословна школа, односно завршене студије 
на вишој грађевинској школи, положен возачки испит за возача „Б“ категорије 
и познавање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат мора имати 
једну годину радног искуства и положен државни стручни испит.

Персонални послови
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске, студије мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука, у образовно-научном пољу културолошке 
науке и комуникологија, област правне науке, област менаџмент, односно завр-
шене основне студије на правном факулету, односно на факултету за државну 
управу у трајању од најмање четири године, познавање рада на рачунару. 
Поред посебних услова, кандидат мора имати једну годину радног искуства и 
положен државни стручни испит.

Администрација и управа
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Послови теренске контроле и вођења пореског 
прекршајног поступка

на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске, студије мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука, област правне и економске науке по четво-
рогодишњем наставном плану, односно завршене основне студије на правном 
или економском факулету у трајању од најмање четири године, завршен прав-
ни, односно економски факултет, најмање три године радног искуства, позна-
вање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат мора имати положен 
државни стручни испит.

Послови координатора за пољопривреду, 
водопривреду и заштиту животне средине

на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске, студије мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу тех-
ничко-технолошких наука, област биотехничких наука, природно-математич-
ких наука, односно завршене основне студије на пољопривредном факултету, 
односно агрономском, односно шумарском, односно другом факултету из ових 
области у трајању од најмање четири године, познавање рада на рачунару. 
Поред посебних услова, кандидат мора имати једну годину радног искуства и 
положен државни стручни испит.

Послови друштвене бриге о деци
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске, студије мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном 
пољу друштвено-хуманистичких наука, област правне науке, односно завршене 
основне студије на правном, односно дефектолошком факултету у трајању од 
најмање четири године, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова, 
кандидат мора имати једну годину радног искуства и положен државни стручни 
испит.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике Србије, 
да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова, који не могу бити старији од шест месеци, подносе се 
у оригиналу или у овереној фотокопији, Општинској управи Општине Лучани, 
Југословенске армије 5, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: 
„За оглас“. Пријаве у којима није наведено за која радна места конкуришу неће 
се разматрати. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе поје-
диначне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју 
од пријава су приложили тражене доказе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

јАгодИнА

ГраДска управа за опште И 
зајеДнИчке посЛове

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Портир
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на 

одређено време од 2 месеца

УСЛОВИ: КВ радник - III степен стручне спреме, машинбравар, угоститељ, 
инсталатер и 6 месеци радног стажа.

Курир месне канцеларије
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на 

одређено време од 2 месеца

Курир
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на 

одређено време од 2 месеца

УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Администратор одељења
за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање 

животне средине

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, шумарска, грађе-
винска школа, 6 месеци радног стажа и положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 
6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републи-
ке Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује општу здравствену способност. Прија-
ва на оглас са доказима о испуњавању услова подноси се у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

турИстИчко - спортска орГанИзаЦИја
35213 Деспотовац, Рудничка 5

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који 
осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду испуњавају и сле-
деће посебне услове: VII степен стручне спреме (студије другог степена), да 
кандидат поседује организаторске способности, да нема законских сметњи за 
његово именовање, најмање три године радног искуства. Уз пријаву достави-
ти: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење 
о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, доказ да канди-
дат има општу здравствену способност, доказ о стручној спреми, доказ о рад-
ном искуству, 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 директора. Пријаве са доказима о испуњености услова 
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

КрАгУјЕвАц
Министарство финансија - Пореска управа, на основу члана 54 став 1 Закона 
о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05...104/09), члана 169б 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 
80/02...47/13) и решења в.д. директора Пореске управе о попуњавању изврши-
лачких радних места бр. 000-111-02-00178/2013-G0075/1 од 22.11.2013. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
За попуњавање

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

II Радна места која се попуњавају:

Регионално одељење за другостепени поступак Крагујевац

1. Управни поступак 1, регионална oдељења за 
другостепени поступак, у звању: самостални 

порески инспектор
1 извршилац

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 8 година, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Место рада: Крагујевац, 27. марта 14

Регионално одељење за контролу Крагујевац

2. Виши порески инспектор 2 канцеларијске 
контроле, регионална одељења за контролу, у 

звању: виши порески инспектор II
1 извршилац

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 6 година, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Место рада: Крагујевац, 27. марта 14

Администрација и управа
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Регионално одељење за наплату и  
пореско рачуноводство Крагујевац

3. Виши порески рачуновођа 2, регионална 
одељења за наплату и пореско рачуноводство, у 

звању: виши порески инспектор II
1 извршилац

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 6 година, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Место рада: Крагујевац, 27. марта 14

Филијала А Крагујевац

4. Порески инспектор 2 теренске контроле, Одсек за 
теренску контролу, Одељење за теренску контролу, 

у звању: порески инспектор II
2 извршиоца

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 4 године, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Место рада: Крагујевац, 27. марта 14

Филијала А Чачак

5. Виши порезник - стручни сарадник у 
канцеларијској контроли, Одсек за канцеларијску 
контролу, Одељење за канцеларијску контролу, у 

звању: виши порезник - стручни сарадник
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економ-
ске науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, оспо-
собљеност за рад на рачунару.

Место рада: Чачак, Жупана Страцимира 2

Филијала Б Нови Пазар

6. Виши порески извршитељ, Одсек за наплату, 
Одељење за наплату и пореско рачуноводство, у 

звању: виши порезник - стручни сарадник
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске или правне 
науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно - научног поља техничко - технолошких наука на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.

Место рада: Нови Пазар, 28. новембра 80.

Филијала Б Параћин

7. Виши порески извршитељ, Одсек за наплату, 
Одељење за наплату и пореско рачуноводство, у 

звању: виши порезник - стручни сарадник
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске или правне 
науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно - научног поља техничко - технолошких наука на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.

Место рада: Параћин, Томе Живановића 10.

Филијала Ц Ћуприја

8. Послови писарнице, Група за људске и 
материјалне ресурсе, у звању: виши порески 

референт
1 извршилац

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног, природног или техничког сме-
ра, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит, оспособљеност за рад на рачунару.

Место рада: Ћуприја, Карађорђева 79.

Филијала Ц Трстеник

9. Порески инспектор 1 теренске контроле, Група 
за теренску контролу, Одсек за контролу, у звању: 

порески инспектор I
1 извршилац

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.

Место рада: Трстеник, Цара Душана 2

ЗА СВА РАДНА МЕСТА У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ПРОВЕРАВА СЕ: Позна-
вање Закона о пореском поступку и пореској администрацији - усмено и позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска 
управа, 34000 Крагујевац, 27. марта 14, са назнаком: „За јавни конкурс“.

IV Лице за обавештења: Јелена Ракићевић Минић, број телефона: 034/336-
377.

V ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; 
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 шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и исти 
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 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, неразумљиве, 
неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА пРАВА АДРЕСА:

Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 17  04.12.2013.  |  Број 546  |   

КрАЉЕво

општИнска управа 
општИне врњачка Бања

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима куцања и умножавања 
материјала

на одређено време до 12 месеци, за рад у Одељењу за 
општу управу и заједничке послове

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани радник и најмање 1 
година радног искуства на датим пословима, да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно лице, 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. Предност 
имају особе са инвалидитетом. Пријаве се подносе Општинској управи Општине 
Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

лЕсКовАц

турИстИчка орГанИзаЦИја 
општИне МеДвеЂа

16240 Медвеђа, Јабланичка 63
тел. 016/891-348

Струковни економиста за туризам и угоститељство - 
приправник

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању. Општи услови које 
кандидат треба да испуњава сходно члану 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 
49/05): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу, да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у држав-
ном органу. Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци), уверење о здравственој способности (накнадна достава 
по доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење службе за запошљавање 
да се налази на евиденцији незапослених, фотокопију радне књижице, уверење 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кривично дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу (уверење издаје полицијска управа), уверење да против њега 
није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење издаје надлеж-
ни суд). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За оглас“. Контакт телефон: 016/891-348.

општИнска управа општИне МеДвеЂа
16240 Медвеђа, Јабланичка 48

тел. 016/891-138

Референт за грађанска стања
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије) у трајању од најмање 4 године; VII/1 
степен стручне спреме - правног, економског или одговарајућег друштвеног 
смера, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит за рад у државним органима.

Референт за дечју заштиту и породиљска одсуства
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, правног или друштвеног смера, најмање 
1 година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у државним 
органима.

Грађевински инспектор
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, грађевинског смера или друга виша стручна 
спрема одговарајуће области, најмање 1 година радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит за рад у државним органима.

Радник службе обезбеђења
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било ког смера и регулисана војна обавеза, 
најмање 1 година радног искуства.

ОСТАЛО: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да испуњава друге услове утврђене законом, дру-
гим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву 
на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству Републике 
Србије (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о здравстве-
ној способности (накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), 
уверење службе за запошљавање да се налази на евиденцији незапослених 
(уколико је лице незапослено) или потврду о радном искуству у струци ако је 
запослен, фотокопију радне књижице, уверење да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење 
издаје полицијска управа), уверење да против њега није покренута истрага и да 
није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд), потврду о регулиса-
ној војној обавези као и уверење о обучености за руковањем ватреним оружјем 
(само за радно место - радник службе обезбеђења). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве предати на писарници или слати на адресу: Општинска 
управа Општине Медвеђа, са назнаком: „За оглас“, Јабланичка 48, 16240 Мед-
веђа. Контакт телефони: 016/891-138 и 016/891-907.

лоЗнИцА

ГраД ЛознИЦа ГраДска управа
15300 Лозница, Карађорђева 2

тел. 015/882-240

Самостални извршилац на пословима социјалне 
заштите и социјалне политике

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. социјални радник, дипл. специјални 
педагог, андрагог, социолог, дипл. правник и најмање 1 година радног искуства 
у струци.

Послови за приватно предузетништво
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет и најмање 2 године 
радног искуства у струци.

Самостални извршилац, администратор ИТ система
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехничког, рачунарског или инфор-
матичког смера и најмање 1 година радног искуства у области информационих 
технологија.

Самостални извршилац, администратор ИТ система
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехничког, рачунарског или инфор-
матичког смера и најмање 1 година радног искуства у области информационих 
технологија.

Комунално - стамбени послови
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни, грађевински или шумарски факул-
тет - пејзажни архитект и најмање 2 године радног искуства у струци.

Портпарол за штампу
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет друштвених наука и најмање 1 
година радног искуства у струци.

Координатор канцеларије за развој локалне заједнице
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски, филолошки факултет, факул-
тет политичких наука, ФОН, правни и економски факултет.

Администрација и управа
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Инспектор теренске контроле
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског или правног смера и најмање 1 
година радног искуства у струци.

Стручни послови за рад Градског већа
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског или правног смера и најмање 1 
година радног искуства у струци.

Послови надзора у области саобраћаја - 
саобраћајни инспектор

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша саобраћајна, виша железничка школа 
и најмање 2 године радног искуства у струци.

Послови надзора у области грађевинарства - 
грађевински инспектор

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, грађевинске струке и најмање 2 године 
радног искуства у струци.

Администратор за послове пореске евиденције
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, грађевинске струке и најмање 2 године 
радног искуства у струци.

Послови за рад у писарници
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или правног смера, гимназија и 
најмање 2 године радног искуства у струци.

Администратор за оверу
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или правног смера, гимназија и 
најмање 2 године радног искуства у струци.

Контиста за послове месних заједница
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или правног смера, гимназија и 
најмање 2 године радног искуства у струци.

Администратор на пословима наплате 
административне таксе

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, гимназија и најмање 2 
године радног искуства у струци.

Финансијски администратор за послове обрачуна 
плата и сталних личних примања и пореских обавеза
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа - економски, комерцијал-
ни техничар и најмање 2 године радног искуства у струци.

Секретарица у Одељењу за ЛЕР
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Технички секретар Одељења за планирање и 
изградњу

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска, гимназија, техничка школа и 
најмање 1 година радног искуства у струци.

Администратор за економско - техничке послове
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Чистачица
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о општој здравственој способности; уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага; 
доказ о радном искуству. Доказ о испуњености услова у погледу опште здрав-
ствене способности, кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а 
пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са потреб-
ним документима подносе се начелнику Градске управе, преко писарнице Града 
Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ГраД ЛознИЦа ГраДска управа
15300 Лозница, Карађорђева 2

тел. 015/882-240

Стручни послови за рад Скупштине града

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет и најмање 2 године рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни испит.

Послови за унапређење агроиндустријских 
капацитета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет и најмање 2 
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

Координатор за послове месних заједница

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, први степен правног факултета, виша прав-
на или друга виша стручна спрема друштвеног смера и најмање 1 година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит.

Возач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“ категорије или 
III степен стручне спреме, возач и најмање 1 година радног искуства.

Курир
УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о општој здравственој способности; уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, уверење да против пријављеног кандидата није покренута истра-
га и да није подигнута оптужница; уверење о положеном државном стручном 
испиту за радна места под бр. 1, 2 и 3; доказ о радном искуству - за радна места 
под бр. 1, 2, 3 и 4. Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене 
способности, кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре 
доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са потребним 
документима подносе се начелнику Градске управе, преко писарнице Града 
Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ГраД ЛознИЦа ГраДска управа
15300 Лозница, Карађорђева 2

тел. 015/882-240

Портпарол за штампу
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет друштвених наука и најмање 1 
година радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас кандидат доставља: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој способности; 
уверење 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 да се против пријављеног кандидата не 
води истрага; доказ о радном искуству. Доказ о испуњености услова у погледу 
опште здравствене способности, кандидати ће доставити по коначности одлуке 
о избору, а пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са 
потребним документима подносе се начелнику Градске управе, преко писарни-
це Града Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Администрација и управа
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Исправка ДеЛа оГЛаса 
општИна МаЛИ зворнИк 

општИнска управа
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38

тел. 015/471-300

Оглас објављен 27.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
исправља се за радна места: послови пореског контролора и вишег 
пореског извршитеља, на одређено време до повратка запосленог са 
боловања, у делу УСЛОВИ, тако што уместо: висока стручна спрема, 
економског, правног смера или смера организационих наука, треба 
да стоји: виша школска спрема, економског, правног смера или сме-
ра организационих наука. За радно место: послови рачуноводства 
фондова и друштвених делатности, на одређено време ради повећа-
ног обима посла до 3 месеца, исправља се у делу УСЛОВИ, тако што 
уместо: најмање 1 година радног искуства, треба да стоји: 1 година 
радног искуства, и под ОСТАЛО, у делу где стоји: уз пријаву подноси, 
брише се: уверење о општој здравственој способности. Остали делови 
текста су непромењени.

новИ сА д

општИна теМерИн општИнска управа
21235 Темерин, Новосадска 326

тел. 021/843-888

Послови пријема поднесака у области друштвене 
бриге о деци

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос предвиђене 
Законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи: да је држављанин Републике Србије, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, IV степен стручне 
спреме, средња стручна спрема - природног смера, положен стручни испит за 
рад у државним органима и најмање једна година радног искуства.

Послови Комесаријата за избеглице и нормативно 
и планско-аналитичке послове у области јавних 

служби и јавних предузећа
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос предвиђене 
Законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи: да је држављанин Републике Србије, да је пуно-
летан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, VII степен 
стручне спреме, завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у 
државним органима и 2 године радног искуства. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве поднети начелнику Општинске управе 
Општине Темерин.

пАнЧЕво

заштИтнИк ГраЂана
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 13

Саветник за заштиту права пацијената
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: дипломирани правник, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства и позна-
вање прописа из области здравства. Општи услови: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
Градској управи. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању услова у погледу 
општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој спо-
собности и положеном стручном испиту за рад у државним органима, подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова из огласа могу се предати лично у просторијама Заштитни-
ка грађана или поштом, на адресу: Заштитник грађана Града Панчева, Жарка 
Зрењанина 13, 26000 Панчево.

ГраДска управа ГраДа панчева
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за правне послове у области 
грађевинских послова

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: правни факултет - VII/1 степен, 1 година радног 
искуства, положен стручни испит за рад у државним органима и познавање 
рада на рачунару. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Градској 
управи. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова у погледу општих 
и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој способности 
и положеном стручном испиту за рад у државним органима, подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова из огласа могу се предати лично у Градском услужном центру или 
поштом, на горенаведену адресу.

Радно место за административне послове
у Секретаријату за пољопривреду и рурални развој, на 

одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног 
искуства и положен стручни испит за рад у државним органима. Општи услови: 
да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да поседује 
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у Градској управи. Пријаве на оглас са дока-
зима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огласа, осим 
доказа о општој здравственој способности и положеном стручном испиту за 
рад у државним органима, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа могу се пре-
дати лично у Градском услужном центру или поштом, на горенаведену адресу.

пИроТ

Исправка оГЛаса 
општИна ДИМИтровГраД 

општИнска управа
18320 Димитровград, Балканска 2

Оглас објављен 27.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
исправља се за радно место: комунални полицајац, на одређено вре-
ме од годину дана, и треба да стоји: комунални полицајац - приправ-
ник, на одређено време од годину дана.

пож АрЕвАц

општИнска управа 
општИне веЛИко ГраДИште

12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/662-124

Административни радник
за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште, у 

Одељењу за привредни, економски развој и дијаспору

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање: средњу стручну спре-
му - грађевинског или економског смера, радно искуство од најмање 1 годи-
не, као и положен стручни испит за рад у државним органима. Лица која се 
пријављују на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, 
потребно је да поднесу доказе да испуњавају опште услове прописане чланом 
6 Закона о радним односима у државним органима, као и да познају проблема-
тику из области рада Одељења. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа 
документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома којом се потврђује 
стручна спрема; радна књижица; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на нао-
вом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном 
гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању (не старије од шест 
месеци); уверење полицијске управе да лице није 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 (издато након 
објављивања огласа). Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, у оригиналу или у овереној фотокопији од стране суда или надлежног 

Администрација и управа



   |  Број 546  |  04.12.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

органа управе, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Општине 
Велико Градиште, начелнику Општинске управе, 12220 Велико Градиште, Жит-
ни трг 1, са назнаком: „За оглас“. Додатне информације могу се добити на број 
телефона: 012/662-124.

Административно - технички послови
за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште, у 

Одељењу локалне пореске администрације

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање: средњу стручну спрему 
- гимназија или економског смера, радно искуство од најмање 1 године, као и 
положен стручни испит за рад у државним органима. Лица која се пријављују 
на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је 
да поднесу доказе да испуњавају опште услове прописане чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима, као и да познају проблематику из 
области рада Одељења. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа доку-
мента у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома којом се потврђује 
стручна спрема; радна књижица; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на нао-
вом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном 
гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању (не старије од шест 
месеци); уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затворе од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након 
објављивања огласа). Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, у оригиналу или у овереној фотокопији од стране суда или надлежног 
органа управе, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Општине 
Велико Градиште, начелнику Општинске управе, 12220 Велико Градиште, Жит-
ни трг 1, са назнаком: „За оглас“. Додатне информације могу се добити на број 
телефона: 012/662-124.

прИјЕпоЉЕ

општИнска управа 
општИна нова варош

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

Послови у области израде и  
имплементације пројекта

на одређено време до три месеца,  
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Посебни услови: висока стручна спрема - VI степен, познавање рада 
на рачунару, једна година радног искуства и положен испит за рад у органима 
државне управе. 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, уверење основног и вишег суда да против лица није покрену-
та истрага и да није подигнута оптужница.

сУбоТИцА

Центар за соЦИјаЛнИ раД 
општИне Бачка топоЛа И МаЛИ ИЂош

24300 Бачка Топола, Петефи бригаде 20
тел. 024/715-810

Радник на управно - правним пословима у Центру 
за социјални рад за Општине Бачка Топола и Мали 

Иђош, одељење у Малом Иђошу
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, 1 година радног 
искуства. Доставити следећу документацију: пријаву за радно место, оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење о здравственој способности, уверење суда да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним 
органима или за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од 
6 месеци. Тражену документацију доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу: Центар за социјални рад Општине 
Бачка Топола и Мали Иђош, Петефи бригаде 20, Бачка Топола.

УжИцЕ

ГраД уЖИЦе 
ГраДска управа за ИнспекЦИјске 
посЛове И коМунаЛну поЛИЦИју

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Инспектор за саобраћај и путеве
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске 
студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
до 3 године - виша стручна спрема - саобраћајног смера и положен државни 
стручни испит, радно искуство 3 године.

Послови планирања одбране и планирања заштите 
од елементарних непогода

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године - висока стручна спрема, положен државни стручни испит, радно 
искуство 3 године.

Послови извршења решења

УСЛОВИ: средња стручна спрема и положен државни стручни испит, радно 
искуство 1 година.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава и услове предвиђене у чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривич-
на дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз 
пријаву поднети следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кан-
дидат није осуђиван, диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу и 
уверење о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе Градској упра-
ви - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено, са назнаком: 
„За оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документа-
ција неће се узети у разматрање.

ГраД уЖИЦе 
ГраДска управа за посЛове 
орГана ГраДа, општу управу 

И Друштвене ДеЛатностИ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52

тел. 031/590-162

Припрема седница Скупштине и нормативно - 
правни послови

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање из научне области правних наука, на студијама 
другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године и положен стручни испит, радно иску-
ство 3 године.

Послови експедиције поште
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен државни стручни испит, радно иску-
ство 6 месеци.

Протокол
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, знање енглеског језика и положен државни 
стручни испит, радно искуство 1 година.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава и услове предвиђене у чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривич-
на дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз 
пријаву поднети следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: 

Администрација и управа
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извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кан-
дидат није осуђиван, лекарско уверење, диплому о стеченој стручној спреми, 
радну књижицу и уверење о положеном стручном испиту. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
подносе Градској управи - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом пре-
поручено, са назнаком: „За оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и небла-
говремена документација неће се узети у разматрање.

ГраД уЖИЦе 
ГраДска управа за урБанИзаМ, 

ИзГраДњу И ИМовИнско-правне посЛове
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52

тел. 031/590-162

Послови фонда за заштиту животне средине
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (академске студије - 
дипломске академске студије, мастер академске студије или основне академске 
студије у трајању од најмање 4 године), област природних и техничко - тех-
нолошких наука, са положеним државним стручним испитом, радно искуство 
2 године.

Имовинско-правни послови
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (академске студије - 
дипломске академске студије, мастер академске студије или основне академске 
студије у трајању од најмање 4 године), област правних наука, са положеним 
државним стручним испитом, радно искуство 2 године.

Послови мониторинга
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (академске студије - 
дипломске академске студије, мастер академске студије или основне академске 
студије у трајању од најмање 4 године) - област природних и техничко - тех-
нолошких наука, са положеним државним стручним испитом, радно искуство 
3 године.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава и услове предвиђене у чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривич-
на дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз 
пријаву поднети следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кан-
дидат није осуђиван, диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу и 
уверење о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе Градској упра-
ви - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено, са назнаком: 
„За оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документа-
ција неће се узети у разматрање.

ГраД уЖИЦе 
ГраДска управа за посЛове 

ФИнансИја, рачуновоДства И прИвреДе
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52

тел. 031/590-162

Послови аналитичара буџета
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из научне области 
економских наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године - висока стручна спрема - економске 
струке и положен државни стручни испит, радно искуство 1 година.

Послови обрачуна зарада, накнада и других личних 
примања

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економске струке и положен државни струч-
ни испит, радно искуство 1 година.

Послови главног контисте  
главне књиге трезора

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из научне области 
економских наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године - висока стручна спрема - економске 
струке и положен државни стручни испит, радно искуство 3 године.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава и услове предвиђене у чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривич-
на дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз 
пријаву поднети следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кан-
дидат није осуђиван, диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу и 
уверење о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе Градској упра-
ви - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено, са назнаком: 
„За оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документа-
ција неће се узети у разматрање.

ЗрЕЊАнИн

општИна ЖИтИште 
општИнско веће

23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-306

Начелник Општинске управе Општине Житиште
на период од пет година

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спре-
му, да није осуђиван и да се не води кривични поступак за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: 
завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање пет година радног искуства у струци. Кандидат је у обаве-
зи да поднесе следећу документацију: пријаву, оверену фотокопију дипломе 
правног факултета, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
за рад у државним органима или оверену фотокопију уверења о положеном 
правосудном испиту, уверење о радном искуству, доказ о општој здравственој 
способности, уверење да лице није осуђивано за кривично дело којим је пред-
виђена казна затвора од најмање 6 месеци, уверење да се не води кривични 
поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, оверену фотокопију извода из матичне књиге држављана, 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених и оверену фотокопију 
личне карте. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, на адресу: Општинско веће Општине Житиште, Цара Душана 
15, 23210 Житиште, са назнаком: „За оглас за избор начелника ОУ“ - у затворе-
ној коверти. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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 Трговина и услуге
утп „ракИћ И остаЛИ – ауто-Центар“

11317 Лозовик, Милоша Милошевића 104
тел. 064/0800-207

e-mail: аcrakiclozovik@gmail.com

Дипломирани правник на пословима техничког 
прегледа за издавање налепница за продужетак 

регистрације

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, потребан је доказ 
да лице није осуђивано и да се против њега не води кривични поступак, возачка 
дозвола „Б“ категорије, лице за контакт: Драгана Ракић Радић.

коМпанИја „Дунав осИГурање“
22000 Сремска Митровица, Краља Петра I 4

тел. 022/610-315, лок. 123

Продавац животног осигурања
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV-VII/1 степен стручне спреме. Пријаве слати на e-mail: Vera.Bando@
dunav.com. Контакт телефон: 022/610-315, лок. 123.

ZUTR „PALACE FOOD“ PANČEVO 
ДраГан карановИћ пр

26000 Панчево, Првомајска 10
тел. 060/4433-913

Печење и продаја пецива
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен, помоћник пекара; III степен, пекар; II степен, руковалац 
робом - помоћни продавац (II степен и ПК), руковалац робом - помоћни про-
давац (II степен и ПК); III степен, продавац (III степен и КВ), продавац (III 
степен и КВ); IV степен, продавац (IV степен), продавац (IV степен); IV степен, 
техничар производње хлеба, пецива и тестенина, техничар производње хлеба, 
пецива и тестенина. Место рада: Панчево, 1 месец радног искуства; рад у сме-
нама, обезбеђена исхрана, пробни рад 1 месец. Није битна школа већ искуство 
у печењу и продаји пецива. Контакти са послодавцем на бројеве телефона: 
060/4433-912 и 060/4433-913. Контакт особа: Драган Карановић.

PP „MLS еXING“
11000 Београд, Трстењакова 3

тел. 064/1115-613
е-mail: mlsеxing@eunet.rs

Електромеханичар - виклер

УСЛОВИ: Посебна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије; основна 
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик - 
средњи ниво, 60 месеци радног искуства, III степен, електромеханичар (III сте-
пен и КВ). Услови рада: теренски; пробни рад од 3 месеца. Место рада: Панче-
во. Конкурс је отворен до 25.02.2014. године. Контакт са послодавцем: мејлом; 
јављање кандидата на бројеве телефона: 064/1115-613 и 063/8988-594, дос-
тављање радних биографија на увид, психолошко тестирање кандидата. Лице 
за контакт: Андрија Милошевић.

 Грађевинарство и индустрија
прИвреДно Друштво за 

поДвоДну експЛоатаЦИју уГЉа 
„руДнИк ковИн“ аД ковИн 

у реструктурИрању
26220 Ковин, Цара Лазара 85

Главни инжењер за безбедност, заштиту здравља и 
ППЗ

на одређено време до 6 месеци, са могућношћу продужења 
до годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, рударско - геолошки факултет; положен 
стручни испит из области рударско - геолошких послова; радно искуство од 
најмање 5 година у струци; познавање ISO стандарда. Кандидати могу писмене 
пријаве доставити на адресу Друштва, Цара Лазара 85, 26220 Ковин, на мејл 
адресу Друштва (са назнаком: „Конкурс“): оffice@rudnikkovin.com или на број 
факса: 013/741-167, сваког радног дана, од 07,00 до 15,00 часова, најкасније 
у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву доставити: оверене копије 
дипломе рударско - геолошког факултета, уверење о положеном стручном 
испиту, копију радне књижице, лекарско уверење, уверење да кандидат није 
осуђиван и уверење да се против њега не води поступак и кратку биографију. 
Сви кандидати који поднесу пријаву и уђу у ужи избор биће контактирани ради 
заказивања непосредног разговора и евентуалне допуне података.

Доо „коМак - М“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-225
е-mail: info@komak-m.com

Технолог производње
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер производног смера; знање рада на 
рачунару (Solid Wоrks); програмирање ЦНЦ машине; пожељно знање енглеског 
језика; пробни рад 1 месец; провера рада у Solid Wоrks-u. Уз CV приложити: 
диплому о стеченом образовању, евентуалну потврду о радном искуству и сер-
тификате о знању енглеског језика и рада на рачунару. Рок за пријаву је 15 
дана.

Доо „коМак - М“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-225
е-mail: info@komak-m.com

Радник у производњи
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар; знање рада на ЦНЦ 
машини; пожељно знање енглеског језика; провера радних способности. Уз 
CV приложити: диплому о стеченом образовању, евентуалну потврду о радном 
искуству и сертификат о знању енглеског језика.

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.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикАсАн 
одговор  
нА зАхтеве  
клијенАтА Национална служба за запошљавање

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
ДоМ зДравЉа ЖаБаЉ

21230 Жабаљ, Николе Тесле 66
тел. 021/831-054

Технички секретар
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа - правног или еко-
номског смера. Уз пријаву поднети: кратку биографију и фотокопију дипломе.

Технички радник
домар - кућни мајстор

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, завршена школа за КВ раднике - електро, 
машинске, металске или грађевинске струке. Уз пријаву поднети: кратку био-
графију и фотокопију дипломе. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: 
„За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

кЛИнИчко-БоЛнИчкИ Центар 
зеМун - БеоГраД

11080 Земун, Вукова 9

Медицинска сестра
за рад у Клиници за интерну медицину, на одређено време 

од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, средња медицинска школа - општи смер, положен стручни 
испит. Уз пријаву на конкурс кандидати за наведено радно место прилажу: био-
графију, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској шко-
ли општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме. Канди-
дати пријаве достављају писарници КБЦ Земун - Београд у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурс“, са навођењем за које место конкуришу или поштом, 
на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања.

ДоМ зДравЉа раковИЦа
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Спремачица

Опис послова: свакодневно чишћење, прање просторија према распореду који 
јој одреди руководилац одсека, износи смеће, брише прашину у просторијама, 
пере и дезинфикује лавабое, WC, пљуваонице и остало, пере прозоре, стола-
рију, плочице, гелендере и повремено радијаторе, одржава хигијену ходника 
- прање, мазање, гланцање, стара се о дистрибуцији прљавог и чистог веша, 
уклања прљав завојни материјал, чисти простор око зграде Дома здравља, 
улазне ходнике и степениште, одговара за средства којима рукује и за потрош-
ни материјал који троши у току рада, обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Одсека, главне медицинске сестре - техничара и начелника службе 
којима одговара за свој рад.

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа.

Ложач

Опис послова: води рачуна о стању и раду грејних тела и апарата, одговоран за 
благовремено требовање потребне количине угља за котларницу, као и вођење 
евиденције о утрошку истог, врши превоз из депоније за угаљ, до котла и ложи, 

врши чишћење ложишта, чишћење котларнице, депоније за угаљ и других 
просторија које припадају котларници, у току рада котлова контролише његову 
исправност грејне мреже и температуру у просторијама, води рачуна о раду 
циркуларних пумпи и пумпи за отпадну воду, стара се о избацивању и одво-
жењу шљаке, позива оџачаре за чишћење оџака, по завршетку грејне сезоне 
врши чишћење котлова и заштиту металних делова, у случају квара у котлар-
ници и на грејној мрежи помаже руковаоцу парних ктлова, ван грејне сезоне 
обавља и друге послове у оквиру своје струке, обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Одсека и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: КВ радник металске струке, III степен стручне спреме, курс за ложење 
парних котлова.

Медицинска сестра акушерског смера

Опис послова: врши прихват пацијената и припрему медицинске документа-
ције, води дневне и текуће евиденције о раду и прописану медицинску доку-
ментацију, припрема материјал и врши стерилизацију, врши бојење препарата 
по методи ПА, врши преглед ВС на степен чистоће, узимање и припремање 
материјала за бактериолошке и цитолошке препарате, бави се здравствено - 
васпитним радом, асистира лекару код прегледа и интервенција, локална апли-
кација лека, давање инјекција, туширање ерозије, катетеризација мокраћне 
бешике, пријава хроничних обољења, стара се о хигијени просторија, обавља 
и друге послове по налогу начелника и главне сестре службе којима одговара 
за свој рад.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, акушерског 
смера, положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основи пакет МS 
Оffice и Windows окружење).

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а најкасније 

до 16.11.2014. године

Опис послова: припрема простор и прибор за рад, припрема пацијенте и узи-
ма биолошки материјал за рад, учествује у изради лабораторијских анализа, 
одређивање еритроцита, леукоцита, тромбоцита, хемоглобина, леукоцитарне 
формуле, брзине седиментације крви, време крварења и коагулације, преглед 
урина, фецеса, перианалног бриса, одређивању билирубина, холестерола, 
урее, протеина, мокраћне киселине, фибриногена и тимола, одређивање шеће-
ра у урину и крви, одређивање трансаминаза, издаје резултате пацијентима, 
води дневну и текућу евиденцију о обављеним анализама и прописану меди-
цинску документацију, послове и задатке по потреби обављања на терену, упи-
сује пацијенте у протокол, уписује урађене анализе у лабораторијске обрасце, 
раздвоји резултате у протокол, обавља и друге послове по налогу начелника 
службе, координатора одсека и биохемичара, којима одговара за свој рад.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - лабораторијс-
ког смера, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: кандидати који под-
носе пријаве за радно место: спремачица - обавезни су да уз пријаву доставе 
фотокопију дипломе о завршеној основној школи; ложач - обавезни су да уз 
пријаву доставе фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију 
сертификата о стручној оспсобљености за руковаоца парних котлова; медицин-
ска сестра акушерског смера - обавезни су да уз пријаву доставе: фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи гинеколошко - акушерског 
смера, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију за рад 
- лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу); лабораторијски 
техничар - обавезни су да уз пријаву доставе фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи - лабораторијски смер, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију за рад - лиценцу издату од надлеж-
не коморе (ако је кандиадат у радном односу) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу). Сви кандидати обавезни су да уз пријаву 
доставе: уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак (увење издаје суд), извод из 
евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који се налазе 
на евиденцији Националне службе за запошљавање) и кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријаве 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, пре закључивање 
уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима. Одлука о избору биће објављена на огласној табли 
испред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, у 
Београду (Раковица). Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или лично достави-
ти у писарницу Дома здравља Раковица.

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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зДравственИ Центар кЛаДово
Кладово, Дунавска 1-3

tел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Лекар специјалиста опште хирургије
рад на одређено време

Опис посла: послови лечења, превијања, операције и остали послови које под-
разумева болничка хирургија.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се путем датог броја теле-
фона, електоронским путем или путем поште могу обратити особи за контакт: 
Бојана Скрлатовић.

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.

општа БоЛнИЦа 
„Др Лаза к. ЛазаревИћ“

15000 Шабац, Попа Карана 4
тел. 015/363-300, 363-379

Директор Опште болнице

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуња-
вати и следеће посебне услове: да је доктор медицине специјалиста из гране 
медицине из које Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац обавља здрав-
ствену делатност и да има најмање пет година радног стажа по положеном 
специјалистичком испиту или да је дипломирани економиста или дипломирани 
правник са завршеном едукацијом из области менаџмента у здравству и да има 
најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву на конкурс поднесу: потпуну личну и радну биографију; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе; доказ о положеном специјалистич-
ком испиту за докторе медицине или доказ о завршеној едукацији из области 
менаџмента у здравству за дипломиране економисте или дипломиране правни-
ке; доказ о радном стажу по положеном специјалистичком испиту за докторе 
медицине, а за дипломиране економисте и дипломиране правнике доказ о рад-
ном стажу проведеном у здравству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага; уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за обављање послова директора у здравственој установи. Овера фотокопије 
документа не сме бити старија од 6 месеци. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве на конкурс могу се поднети лично на писарници 

Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, Попа Карана 4, 15000 Шабац, 
сваког радног дана, у времену од 07,00 до 15,00 часова или послати препо-
ручено поштом, на адресу Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, са 
назнаком: „За јавни конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

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.

спеЦИјаЛна БоЛнИЦа за 
пЛућне БоЛестИ „озрен“

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, здраствене струке - медицинска 
сестра - техничар, општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад у стру-
ци. Као доказе о испуњености ових 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, општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци. Пријаве кан-
дидата које не садрже тражену документацију и које пристигну по истеку рока 
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“ или лично у 
просторијама Болнице. Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања рад-
ног односа донесе доказ о позитивној туберкулинској (манту) проби.

спеЦИјаЛна БоЛнИЦа за 
псИхИјатрИјске БоЛестИ „ковИн“

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

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, општи смер, положен 
стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доста-
ве пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној стручној 
спреми (IV степен), звање: медицинска сестра техничар - општег смера и уве-
рење о положеном стручном испиту. 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.

ДоМ зДравЉа рашка
36350 Рашка, Др Јовановића 4

тел. 036/736-127

Доктор медицине
на одређено време ради замене запослене на одсуству 
са рада ради посебне неге детета, за рад у Служби за 

здравствену заштиту одраслих

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и поло-
жен стручни испит за звање доктора медицине; 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.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

Медицина
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спеЦИјаЛна БоЛнИЦа за Интерне БоЛестИ
36210 Врњачка Бања, 8. март 12

Доктор медицине
који ће бити упућен на специјализацију из интерне 

медицине, односно доктор медицине на специјализацији из 
интерне медицине, односно доктор медицине специјалиста 

интерне медицине, уз пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: доктор медицине - обавља послове на прегледу и лечењу пације-
ната, узима анамнестичке податке код новопримљених пацијената, учествује у 
тимском раду око лечења болесника, води одговарајућу документацију, ради 
на свом стручном усавршавању, обавља и друге послове из своје струке, као и 
друге послове по налогу директора; специјалиста интерне медицине - преглед, 
обрада и лечење болесника на болничком одељењу, у оквиру своје специјално-
сти, обављање консултативних прегледа на захтев основне и примарне здрав-
ствене заштите, упућивање болесника на друге консултативне прегледе и на 
стационарно лечење, анализа здравственог стања болесника лечених у болни-
ци и заједно са примарно - основном здравственом заштитом израђује предло-
ге програма мера здравствене заштите, учествује у здравственом васпитању и 
просвећивању, у едукацији здравствених радника у свом тиму, организује посао 
у својој радној јединици, ради на унапређењу дијагностичких, терапијских и 
превентивних поступака, даје стручна мишљења код одређених случајева боле-
сти и повреда, обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као и 
друге послове по налогу директора.

Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: спроводи општу негу болесника (одржава хигијену болесника и 
његове околине, храњење болесника, испомоћ лекару код прегледа болесника, 
обавља медицинско - техничке радње), припрема санитетски материјал, прибор 
и инструменте за дезинфекцију и њихово стерилисање, прикупља излучевине 
болесника за преглед и за лабораторијске анализе, предузима потребне мере 
за спречавање интрахоспиталне инфекције, учествује у подели терапије и у 
спровођењу специјалне неге болесника по потреби, води медицинску и дру-
гу документацију. У јединицама интензивне неге спроводи општу и специјалну 
негу болесника, интензивно прати виталне функције болесника, непосредно 
или преко монитора и води прописане евиденције свих релевантних функција 
виталних органа болесника, води потребну медицинску и другу документа-
цију, обавља и друге послове из своје струке и друге послове по налогу прет-
постављених.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05...32/13), кандидат мора да испуњава и посебне услове: за док-
тора медицине - VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и 
положен стручни испит за доктора медицине; за специјалисту интерне меди-
цине - VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен 
специјалистички испит из интерне медицине; за медицинску сестру - IV степен 
стручне спреме, средња медицинска школа општег смера и положен стручни 
испит за медицинску сестру. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, односно 
средњој медицинској школи; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту за доктора медицине, односно специјалистичком испиту из интерне 
медицине, односно стручном испиту за медицинску сестру; потврду о радном 
искуству у струци; европски CV на српском језику; лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Пријаве са документацијом доставити лично или 
препоручено, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен и на веб сајту Министарства 
здравља РС. Одлука о оизбору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду примљени могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. За све информације обратити се 
на број телефона: 036/613-450.

спеЦИјаЛна БоЛнИЦа „светИ сава“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са боловања/

неплаћеног одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи смер; положен 
стручни испит за звање: медицински техничар; шест месеци радног искуства 
у струци. Кандидати су дужни да приложе: фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи - општи смер; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за звање: медицински техничар; кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном.

Физиотерапеутски техничар
на одређено време до 1 године, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - физиотерапеутски 
смер; положен стручни испит за звање: физиотерапеутски техничар; шест 
месеци радног искуства у струци. Кандидати су дужни да приложе: фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, смер за физиотерапеутске 
техничаре; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање: физи-
отерапеутски техничар; кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом, на наведену адресу Болнице. Пријаве 
поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у 
разматрање.

ДоМ зДравЉа „новИ БеоГраД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Лекар специјалиста неуропсихијатар

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из неуропсихијатрије, поло-
жен стручни испит.

Лекар специјалиста гинекологије

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из гинекологије, положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и нео-
вереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова кон-
курса, 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.

ДоМ зДравЉа „Др МИЛутИн ИвковИћ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, IV сте-
пен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије које се не 
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља, Кнез Данилова 
16, IV спрат, соба бр. 12. О резултатима огласа кандидати ће бити писмено 
обавештени.

„Др папИћ“  
ГИнекоЛошка орДИнаЦИја

11000 Београд, Милована Маринковића 23
тел. 011/397-44-84

Лекар специјалиста гинекологије и акушерства

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушерства; знање рада на рачунару; 
знање енглеског језика; положен стручни испит и поседовање лиценце, без 
обзира на радно искуство. Заинтересовани кандидати пријаве достављају у 
року од 15 дана од дана објављивања, на е-mail: papicgin@srb.rs.

спеЦИјаЛна БоЛнИЦа „сокоБања“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

тел. 018/830-124

Доктор медицине - специјалиста интерне медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицин-
ски факултет - VII степен, положен стручни испит; завршена специјализација 
из интерне медицине; радно искуство од најмање две године на пословима 
специјалисте интерне медицине у коронарној јединици, укључујући рад у 
дежурству и приправности у коронарној јединици. Заинтересовани кандидати 
уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном медицинском 
факултету (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном струч-
ном испиту (оригинал или оверена фотокопија); потврду послодавца о радном 
искуству и кратку биографију. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или 
непосредно у Болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати.

Медицина 
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ДоМ зДравЉа „савскИ венаЦ“
11000 Београд, Пастерова 1

тел. 011/2068-807

Специјалиста педијатрије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању.

ДоМ зДравЉа 
„Др јован јовановИћ“

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

Возач санитетског превоза
за рад у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским 

превозом, на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: III степен стручне 
спреме и положен стручни испит за професионалног возача, здравствена спо-
собност за рад на радним местим са повећаним ризиком према Акту о проце-
ни ризика. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију положеног стручног испита за 
професионалног возача, потврду - уверење од Националне службе за запошља-
вање, потврду о радном искуству од једне године на пословима професионал-
ног возача и кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу Дома здравља.

ДоМ зДравЉа
12311 Мало Црниће, Стишка бб

тел. 012/280-004

Специјалиста педијатрије
за рад у Служби за здравствену заштиту деце

Опис послова: обавља специјалистичке прегледе деце и омладине; упућује 
на стационарно лечење, води уредну медицинску документацију; врши мање 
хируршке интервенције; обавља саветовалишни рад, обавља и друге послове 
из домена изабраног лекара у складу са актима РФЗО и Дома здравља, као и 
друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова потребно је испуњавати и следеће 
услове: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из 
педијатрије. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о заврше-
ном медицинском факултету, оверена фотокопија уверења о положеном спе-
цијалистичком испиту из педијатрије, оверена фотокопија лиценце, извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци) или оверена фотокопија.

Доктор медицине
на одређено време до 6 месеци, за рад у Служби опште 

медицине

Опис послова: обавља прегледе одраслог становништва уз коришћење помоћ-
них и дијагностичких средстава; одређује и прописује потребну терапију; по 
потреби упућује пацијенте у друге здравствене установе и на стационарно 
лечење, по потреби обавља кућне посете и ради на хитном пријему и прегле-
ду пацијената, ради у сеоским амбулантама, ради на пословима превентивне 
здравствене заштите, као и друге послове сходно својој струци, актима Дома 
здравља и РФЗО.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа 
потребно је испуњавати и следеће услове: завршен медицински факултет и 
положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе 
о завршеном медицинском факултету, оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту и фотокопија лиценце уколико је кандидат био у радном 
односу.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном докуман-
тацијом доставити на адресу: Дом здравља Мало Црниће, Стишка бб, са назна-
ком: „Пријава на оглас за радно место _________________“.

завоД за јавно зДравЉе пИрот
18300 Пирот, Кеј бб

Доктор медицине на специјализацији из 
микробиологије

ради добијања сагласности Министарства здравља РС за 
специјализацију, с тим да радни однос престаје уколико 
у року од шест месеци од дана заснивања радног односа 
запосленом не буде одобрена специјализација, у складу 
са јавним позивом за давање сагласности Министарства 

здравља на одобрене специјализације (објављеном на сајту 
са роком за предају документације до 01.03.2014.)

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да уз пријаву са кратком биграфијом, адресом и 
контакт телефоном доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе 
или решења о упису у комору, оверену фотокопију радне књижице, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена, оверену 
фотокопију потврде (сертификата) о познавању страног језика, оверену фото-
копију потврде (сертификата) о познавању рада на рачунару, оверену фотоко-
пију возачке дозволе за управљање моторним возилом, уверење да кандидат 
није осуђиван (издаје МУП), уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошља-
вање (за кандидате који се налазе на евиденцији Националне службе за запо-
шљавање). Оверене фотокопије докумената и оригинал уверења и извода не 
смеју бити старије од 6 месеци од дана објављивања. Оглас је отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних инфор-
мација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Рок у коме ће 
кандидати бити обавештени о избору је 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријаве и документације. Против одлуке о пријему одређеног кандидата 
може се покренути спор пред надлежним судом у року од 90 дана од дана 
пријема одлуке. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључивања уго-
вора о раду достави доказ о здравственој способности за рад. Пријаве на оглас, 
са потребним доказима да су услови испуњени, доставити на адресу: Завод 
за јавно здравље Пирот, Кеј бб, 18300 Пирот, са назнаком: „Оглас за доктора 
медицине на специјализацији из микробиологије“. Непотпуне и неблаговремено 
приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

Доктор медицине на специјализацији из 
епидемиологије

ради добијања сагласности Министарства здравља РС за 
специјализацију, с тим да радни однос престаје уколико 
у року од шест месеци од дана заснивања радног односа 
запосленом не буде одобрена специјализација, у складу 
са јавним позивом за давање сагласности Министарства 

здравља на одобрене специјализације (објављеном на сајту 
са роком за предају документације до 01.03.2014.)

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да уз пријаву са кратком биграфијом, адресом и 
контакт телефоном доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе 
или решења о упису у комору, оверену фотокопију радне књижице, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена, оверену 
фотокопију потврде (сертификата) о познавању страног језика, оверену фото-
копију потврде (сертификата) о познавању рада на рачунару, оверену фотоко-
пију возачке дозволе за управљање моторним возилом, уверење да кандидат 
није осуђиван (издаје МУП), уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошља-
вање (за кандидате који се налазе на евиденцији Националне службе за запо-
шљавање). Оверене фотокопије докумената и оригинали уверења и извода не 
смеју бити старији од 6 месеци од дана објављивања. Оглас је отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних инфор-
мација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Рок у коме ће 
кандидати бити обавештени о избору је 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријаве и документације. Против одлуке о пријему одређеног кандидата 
може се покренути спор пред надлежним судом у року од 90 дана од дана 
пријема одлуке. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључивања уго-
вора о раду достави доказ о здравственој способности за рад. Пријаве на оглас, 
са потребним доказима да су услови испуњени, доставити на адресу: Завод 
за јавно здравље Пирот, Кеј бб, 18300 Пирот, са назнаком: „Оглас за доктора 
медицине на специјализацији из епидемиологије“. Непотпуне и неблаговремено 
приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

Обука за активнО  
тражење пОсла Национална служба 

за запошљавање

Медицина
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кЛИнИчко-БоЛнИчкИ Центар „звезДара“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161

тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

1. Медицинска сестра - техничар за Клинику за 
хирургију

2. Медицинска сестра - техничар за Болницу за 
психијатрију

3. Медицинска сестра - техничар за Клиничко 
одељење за нефрологију и метаболичке поремећаје 

са дијализом

4. Акушерска сестра за Болницу за гинекологију и 
акушерство

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2 и 3: завршена виша медицинска или висока 
здравствена струковна школа или средња медицинска школа (VI или IV степен 
стручне спреме) општег смера, оверена фотокопија дипломе, оверена фотоко-
пија о положеном стручном испиту, извод са евиденције Националне службе 
за запошљавање, потврда о дужини радног стажа, након положеног стручног 
испита (оверена фотокопија радне књижице), потребна препорука претходне 
здравствене установе у којој је стаж остварен. За радно место под бр. 4: завр-
шена виша медицинска или висока здравствена струковна школа или средња 
медицинска школа (VI или IV степен стручне спреме), смер за акушерске сестре, 
оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија о положеном стручном испи-
ту, извод са евиденције Националне службе за запошљавање, потврда о дужи-
ни радног стажа, након положеног стручног испита (оверена фотокопија радне 
књижице), потребна препорука претходне здравствене установе у којо је стаж 
остварен. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуња-
вању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради 
пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Кандидати ће бити обавештени о резултатима писаним путем.

 пољопривреда и ветерина

„TERRA оPTIMA“ Dоо
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 115

тел. 063/1018-284

Технички руководилац воћарске производње
за рад на плантажи у Сокобањи

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани инжењер воћарства и виногра-
дарства или фитомедицине (заштита биља и прехрамбених производа);просеч-
на оцена током студија изнад 07,50; знање рада на рачунару (МS Оffice пакет); 
познавање једног страног језика; спремност на континуирани рад; одговор-
ност и посвећеност послу; по могућству радно искуство у примарној воћарској 
производњи. Први уговор о раду са изабраним кандидатом биће потписан на 
три месеца, уз очекивање да ће одмах након истека тог периода са изабраним 
кандидатом бити потписан следећи уговор на знатно дужи временски период. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу, до 20.12.2013. године.

ветерИнарска станИЦа ЖаБарИ Доо
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

Ветеринар

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: завршен ветеринарски 
факултет, диплома или уверење о стручној спреми, положен стручни испит, 
лиценца за обављање ветеринарске делатности, радно искуство од најмање 
годину дана, возачка дозвола „Б“ категорије, рад на рачунару, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о општој 
здравственој способности, уверење да 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. Оглас је отворен 
25 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава по огласу за пријем 
ветеринара“. Пре слања пријаве и документације јавити се на број телефона: 
062/524-150.

 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

унИверзИтет у БеоГраДу 
ГраЂевИнскИ ФакуЛтет

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

1. Доцент за ужу научну област Техничка механика 
и теорија конструкција

на одређено време од пет година

2. Доцент за ужу научну област Металне 
конструкције

на одређено време од пет година

3. Доцент за ужу научну област Бетонске 
конструкције

на одређено време од пет година

4. Асистент - студент докторских студија за ужу 
научну област Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од три године

5. Асистент - студент докторских студија за ужу 
научну област Металне конструкције

на одређено време од три године

6. Асистент - студент докторских студија за ужу 
научну област Дрвене и зидане конструкције

на одређено време од три годинеhttp://www.nsz.gov.rs/
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7. Асистент - студент докторских студија за 
ужу научну област Механика тла и геотехника 

саобраћајница
на одређено време од три године

8. Асистент - студент докторских студија за ужу 
научну област Инжењерска геологија

на одређено време од три године

9. Асистент - студент докторских студија за уже 
научне области Планирање и пројектовање путева 
и аеродрома и планирање и пројектовање градских 

саобраћајница
на одређено време од три године

2 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2 и 3: VIII степен стручне спреме, докторат 
из уже научне области којој припада наставни предмет. За радна места под бр. 
5, 6, 7, 8 и 9: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира 
(студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/08, 44/10, 100/07 и 93/12). Кандидати 
који конкуришу, поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факулте-
та Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „Горња варош“
11080 Земун, Добановачка 72

тел. 011/3167-778

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити именовано лице које има високо обра-
зовање, положен испит за директора (лиценца), држављанство РС, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, за кривична дела насиље 
у породици, за кривична дела примања и давања мита, за кривична дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања, да испуњава друге услове које прописује министар просвете. Уз 
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену фотокопију лиценце, односно уверење о положеном стручном 
испиту, потврду о радном стажу, лекарско уверење о психичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, уверење да није осуђивано за кривична дела 
из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци), биографију са кратким предлогом кретања у служби 
и прегледом програма рада директора школе. Пријаве са потребном докумен-
тацијом подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за избор директора“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о 
избору директора школе донеће се у законском року. Сва потребна обавештења 
могу се добити на број телефона: 011/3167-778.

шкоЛа за ДИзајн
11000 Београд, Крупањска 3

тел. 011/3066-408

Наставник израде модела

Наставник технологије зидног сликарства и основа 
технологије и конзервације

Стручни сарадник - школски педагог
са 50% радног времена

Наставник моделовања и вајања
са 65% радног времена

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена

Наставник обликовања индустријских производа, 
теорије дизајна, пројектовања и стилског 

ентеријера
2 извршиоца

Наставник цртања и сликања
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са чл. 8 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 
9/2013); 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 образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс неопходно је доста-
вити: оверену фотокопију дипломе; доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, 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. Као 
доказ за испуњеност овог услова, кандидат који има положен стручни испит 
или испит за лиценцу подноси оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу, а кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије као доказ подноси уверење факултета да 
је у току студија положио испите из ових предмета; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на ком 
се остварује образовно - васпитни рад). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Предвиђена је психолошка процена способности кандидата које директор иза-
бере у ужи избор, за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
достављају се на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ или се пре-
дају непосредно у секретаријату школе, радним данима, у времену од 11,00 до 
13,00 часова. Неблаговремене пријаве на конкурс, као и пријаве са непотпуном 
и неовереном документацијом, неће бити узете у разматрање.

ош „Бранко раДИчевИћ“
Велика Моштаница, 10. октобар 10
тел/факс: 011/8075-434, 8075-680

Професор основа информатике и рачунарства
са 40% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутног радника

Професор физике
са 50% радног времена

Професор физичког васпитања
са 90% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутног радника

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године 

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

 Наука и образовање
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(чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), 
кандидат мора да има и 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 
ЕСПБ (чл. 8 став 4 и 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 Закона о основама система образовања и вас-
питања (чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања). 
Уз пријаву приложити: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фоткопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кан-
дидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда/
уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно поло-
женим испитима или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу); уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци) и извод из матичне књиге рођених. Документа се достављају у оригиналу 
или у овереној копији, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ и иста се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене 
евиденције у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља школа службено. Услови за пријем у 
радни однос дати су чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

МузИчка шкоЛа „коста МанојЛовИћ“
11080 Земун, Немањина 9

Наставник тубе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар - тубиста, академски музичар тубиста.

Наставник хармонике
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, образовни профил: дипломирани м узичар, усмерење 
акордеониста; дипломирани музичар акордеониста; академски музичар акор-
деониста; мастер музички уметник - професионални статус - акордеониста или 
хармоникаш.

Наставник виолине
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, образовни профил: дипломирани музичар, усмерење вио-
линиста; дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста; 
мастер музички уметник - професионални статус - виолиниста.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чл. 24 до 29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
69/05, 54/09, 32/13), испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 08/03, 5/05...до 09/13), 
као и посебне услове утврђене чл. 120 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), као и чл. 8 истог 
закона, тј. да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство РС, да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс приложе следећа документа: уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију), оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, кратку биографију, одговарајући доказ о испуњености услова 
из тачке 5 (фотокопије сведочанства о завршеној средњој, вишој или високој 
школи из кога је видљиво да је кандидат стекао образовање на језику на ком 
се изводи настава у школи - српски језик). Пријаве са доказима и назнаком: „За 
конкурс“, слати на горенаведену адресу или донети лично у секретаријат шко-
ле. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

основна шкоЛа  
„ФИЛИп кЉајИћ ФИћа“

11000 Београд, Гогољева 40

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: У погледу испуњавања стручне спреме према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву 
потребно је да кандидати приложе следећу документацију: биографске подат-
ке, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, извод из матичне књиге 
држављанства, 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 (потврду прибавља школа), а доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - при-
бавља се по извршеној провери надлежне службе, по упуту школе. Пријаве на 
конкурс са потпуном документацијом слати на адресу школе, у року од 8 дана.

унИверзИтет у БеоГраДу 
еконоМскИ ФакуЛтет

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну област Економска 
политика и развој - осигурање, пензијско и 

здравствено осигурање и Тарифе у осигурању
УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одред-
бама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута 
Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на Економском 
Факултету у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну област Пословна 
економија и менаџмент - економика предузећа

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образовању, Статутом Факул-
тета, Правилником о ближим условима за избор сарадника Факултета и Крите-
ријумима за стицање наставника и сарадника Економског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова конкурса, дос-
тављају се на наведену адресу Факултета, соба бр. 139, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

шкоЛа за основно оБразовање 
оДрасЛИх „Браћа стаМенковИћ“

11000 Београд, Митрополита Петра 8

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: за наставнике одговарајућа стручна спрема на 
основу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), Правилника о врсти образовања и васпитања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), Правилника о врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), општи услови из 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05), посебни услови из Закона о основама 
сиситема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Потреб-
ну документацију (биографију, оверене копије дипломе, држављанства, извода 
из матичне књиге рођених, уверења из суда, не старије од 6 месеци) послати 
поштом или доставити на адресу школе, Митрополита Петра 8. Контакт телефон: 
011/2763-040. Рок за доставу документације је 8 дана од дана објављивања.

ГеоЛошка И хИДроМетеороЛошка 
шкоЛа „МИЛутИн МИЛанковИћ“

11000 Београд, Есад пашина 26
тел. 011/3098-092

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; држављанство Републике Србије и други 
услови прописани Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву на конкурс обавезно приложи-
ти: сведочанство основне школе и држављанство Републике Србије. У супрот-
ном, пријава се по закону не разматра (одбацује закључком).

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АдРЕсА:

 Наука и образовање
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ДкЦ „МајДан“
11000 Београд, Козјачка 3-5

тел. 011/3692-645
е-mail: оffice@dkcmajdan.оrg.rs

Координатор за радно-техничке активности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, искуство у раду на истим и сличним посло-
вима од 1 године и да кандидат испуњава остале услове предвиђене позитив-
ним прописима. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ да кандидат није осуђиван. Пријаве 
слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Сва тражена документа 
морају бити достављена у оригиналу или оверене копије оригинала.

технИчка шкоЛа Гсп
11000 Београд, Радослава Грујића 2

тел. 011/2458-626

Наставник групе предмета саобраћајне струке

Наставник практичне наставе машинске струке - 
аутомеханичар

Наставник групе предмета електро струке
2 извршиоца

Наставник практичне наставе саобраћајне струке - 
инструктор обуке вожње

2 извршиоца

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа регулисани су чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011 и 55/2013) и одредбама Правилника о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Сл. гласник - 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, 5/2011, 8/2011 
и 9/2013).

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: осим услова из члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, потребан је I степен стручне спреме, основно образовање.

Благајник

Административни радник

УСЛОВИ: осим услова из члана 120 Закон о основама система образовања и 
васпитања, потребан је IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: На основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) кандидати су обавезни да 
уз пријаву на оглас доставе: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степе-
на и врсте стручне спреме; доказ о држављанству Републике Србије - оверену 
фотокопију. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Уве-
рење да кандидат није осуђиван прибавиће школа. Одлуку о избору наставника 
директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима, а о избору других запосле-
них (ваннаставно особље) директор доноси у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријаве на конкурс. Пријаве са горенаведеним доказима 
доставити на наведену адресу школе.

унИверзИтет у БеоГраДу 
ФИзИчкИ ФакуЛтет
11000 Београд, Студентски трг 12

тел. 011/7158-151

Доцент за ужу научну област Статистичка физика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Квантна и 
математичка физика

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Физика атома и 
молекула

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже нау-
чне области за коју се бира; научни, односно стручни радови, у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом и Правилницима Физичког 
факултета и Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област Физика језгра и 
честица

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио 
са просечном оценом најмање 08,00 и који показује смисао за наставни рад или 
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13). Пријава треба да садржи: биографију; оверен пре-
пис дипломе; опис досадашње наставне активности; опис досадашње научне 
активности; преглед научних резултата; списак наставних и научних публика-
ција; списак цитата; најважније публикације. Пријаву доставити у штампаној и 
едитабилној електронској форми (tex или doc формат) у складу са темплејтом 
који се налази на сајту Физичког факултета: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву са дока-
зима о испуњености услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, 
на наведену адресу (3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана од дана објављи-
вања.

преДшкоЛска установа „наша раДост“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 8

тел. 011/8251-038

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог или другог степена или сту-
дијама у трајању од три године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или више образовање васпитача; да је кандидат држављанин 
РС; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење по закључењу уговора); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених. Пријаве са доказима о испуњености услова се под-
носе лично или поштом, на адресу установе, од 08,00 до 14,00 часова, у року од 
8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За васпитача“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

 Наука и образовање
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преДшкоЛска установа 
„ракИЛа котаров вука“

11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Васпитач
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства
3 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка раднице са одсуства ради 

неге детета на хранитељству

Васпитач
на одређено време до краја школске 2013/2014. године

Васпитач
на одређено време, за 50% радног времена, до краја 

школске 2013/2014. године

Логопед стручни сарадник
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања, високо образо-
вање (стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године) или 
VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на основним судијама у 
трајању од најмање четири године - у складу са Законом о високом образовању, 
до 10.09.2005. године; са или без радног искуства, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену спсособност за рад са децом, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. За радна места васпитача, осим кандидата са VII сте-
пеном могу конкуристи и кандидати са VI степеном стручне спреме, виша школа 
за васпитаче, занимање: васпитач, са или без радног искуства.

Медицинска сестра
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа здравствене струке, васпи-
тачки смер, занимање: медицинска сестра, са или без радног искуства, да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву на конкурс оставе: преглед кре-
тања у служби са биографским подацима, уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), оверену фотокопију личне карте, уверење да се против 
кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Оверене фотокопије 
наведених докумената не могу бити старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни 
однос“ или лично радним даном, од 07,00 до 15,00 часова. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „светИ сава“
11400 Младеновац, Космајска 47

тел/факс: 011/8231-361
e-mail: оsvetisava15@gmail.com

Професор разредне наставе

Професор енглеског језика
са 50% радног времена

Дефектолог

Спремачица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 и 4 Закона о осно-
вама 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 стручним 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 
и у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; за радно 
место: спремачица - основно образовање; да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву са биографским 
подацима на конкурс доставе и документацију о испуњавању услова из кон-
курса: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству (не старије од шест месеци), оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци). 
Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се по избору канди-
дата, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Конкурсни поступак се спро-
води сагласно одредбама Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве на конкурс, са одговарајућом документацијом, достављају се на горена-
ведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

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

Сарадник за исхрану - дијететичар

УСЛОВИ: студије првог степена (основне струковне студије, односно основне 
академске студије), односно студије у трајању од три године или више обра-
зовање у области медицинских наука, у складу са законом, обавеза полагања 
испита за лиценцу. Документација коју је потребно доставити: молба, оверена 
фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.

ош „раДе ДраИнаЦ“
11000 Београд - Борча, Ковиловска 1

Наставник разредне наставе

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена одсутног запосленог дуже од 60 

дана

УСЛОВИ: За радно место наставника услови су предвиђени чл. 8 и 120 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/2011, 55/2013), 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 кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да је држављанин Републике Србије, да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити: кратке биографске податке, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној врсти и степену образовања, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству. Кандидати достављају поред наведеног: лица која су стекла 
академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о 
претходно завршеним основним академским студијама, доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова - издато од одговарајуће високошколске установе, односно уве-
рење 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. Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) - подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о нео-
суђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Пријаве са документацијом подносе се лично или 
поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 011/3322-950.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

 Наука и образовање
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ош „осЛоБоДИоЦИ БеоГраДа“
11000 Београд, Прерадовићева 2

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у наведеном занимању у 
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Поред одговарајућег високог образовања на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 педагодије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона 
и чл. 121 став 10 Закона; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаву са 
доказима о испуњености услова доставити на адресу школе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања.

унИверзИтет у БеоГраДу 
хеМИјскИ ФакуЛтет

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави за ужу научну област Органска 
хемија

на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент дипломских академских студија 
и други услови утврђени чланом 71 Закона о високом образовању и Статутом 
Хемијског факултета.

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Органска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју се 
бира и други услови утврђени чланом 64 и 65 Закона о високом образовању и 
Статута Хемијског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и 
сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на наве-
дену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

ош „скаДарЛИја“
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/3247-445

Наставник математике
са 44% радног времена

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време до повратка запослене са одсуства ради 

посебне неге детета (18.02.2014. године)

УСЛОВИ: услови и документа која се подносе уз пријаву у складу са чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) - школска спрема: у складу са чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 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, 
15/2013) - копија дипломе и додатка дипломи (за завршене мастер студије), 
уверење о дипломирању (ако није издата диплома), копија уверења о положе-
ном испиту за лиценцу (раније - стручном испиту) - ако је кандидат положио 
испит; општа здравствена способност - лекарско уверење подноси само изабра-
ни кандидат; да лице није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доказ прибавља школа за изабраног канди-
дата; држављанство Републике Србије - фотокопију уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подносе сви кандидати; да лице зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад - доказ је диплома или уверење о 
стеченом високом образовању на високошколској установи у којој се настава 

изводи на српском језику. Тестирање кандидата у погледу психичке, физичке 
и здравствене способности за рад наставника и ученика организује школа код 
Националне службе за запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Канди-
дати који су били на тесту до шест месеци пре истека овог конкурса, обавезно 
наводе то у својој пријави, пробни рад траје три месеца. Пријаве са животном 
и радном биографијом и документима доставити на наведену адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Информације на број 
телефона: 011/3247-445.

основна шкоЛа 
„МИЛораД ЛаБуДовИћ ЛаБуД“

11565 Барошевац
тел. 011/8158-087

Професор разредне наставе
2 извршиоца

Професор физике
за 30% радног времена

Професор техничког образовања
за 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - одговарајући степен стру-
чне спреме одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/13) и чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да 
испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких 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 чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење високошколске установе) или доказ да је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног 
стручног испита или испита за лиценцу. 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 коју ће извршити Национална служба 
за запошљавање. Пријаве достављати на горенаведену адресу.

унИверзИтет у БеоГраДу 
ФакуЛтет за спеЦИјаЛну 

еДукаЦИју И рехаБИЛИтаЦИју
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звању доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Биологија и 

хумана генетика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат биолошких наука; да кандидат 
испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5 и ст. 7 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010), као и Статутом Факултета за избор у 
звање доцента или ванредног професора. Документа која је потребно доста-
вити: пријава на конкурс; биографија; библиографија (са копијама радова); 
оверене копије диплома; извод из матичне књиге рођених; држављанство и 
потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Пријаве са свим при-
лозима подносе се на наведену адресу Факултета. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба 
за запошљавање

 Наука и образовање
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ош „ЉуБоМИр аћИМовИћ“
11500 Обреновац, Цара Лазара 2а

тел. 011/8725-449

Дефектолог - наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 
одсуства, за рад у издвојеном - комбинованом одељењу у 

Мургашу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију (дефектолошки факултет).

Дефектолог - наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, за рад у издвојеном одељењу у Стублинама

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију (дефектолошки факултет), да кандидат испуњава услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013). Поред пријаве, кандидати дос-
тављају оверене фотокопије дипломе или уверења о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да канди-
дат није осуђиван и да није под истрагом - прибавља школа и лекарско уверење 
о здравственој способности за рад (доставља се по коначности одлуке о избору 
кандидата). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „1300 капЛара“
11000 Београд, Панчина 1
тел/факс: 011/2411-519

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013); одговарајуће образовање 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 15/2013); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Услов да кадидати имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доказује са лекарским уверењем које изабрани 
кандидат доставља накнадно, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву на кон-
курс; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о држављанству РС или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на ком се остварује 
образовно-васпитни рад). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс подносе се у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за 
наставника“, непосредно у школи или поштом на адресу школе.

ош „МЛаДост“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник техничко - информатичког образовања
са 32 сатa радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, чл. 4 Закона о изменама и допунама Закона о 
основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад у основној школи, 
држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, познавање језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Пријаве са овереним фотокопијама тражене документа-
ције о испуњености услова огласа доставити на наведену адресу.

ош „Десанка МаксИМовИћ“
11000 Београд, Устаничка 246

тел. 011/3047-446

Наставник математике

Психолог

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи који прописује министар просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријаву на конкурс доставити: диплому или уверење о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Документа се 
достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријаву за пријем у радни однос, уз горенаведену докуменатацију, 
доставити на наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ош „ЖИвоМИр савковИћ“
11409 Ковачевац
тел. 011/8213-207

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције 

директора

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са Законом и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Пријаве за заснивање радног односа, са 
одговарајућом документацијом којом се доказује испуњеност услова (оверене 
фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ да се против њега не води истрага), подносе се на горенаведену 
адресу. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Канди-
дати који буду ушли у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, пре него што закључи уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на број телефона: 
011/8213-207.

поЉопрИвреДно-хеМИјска шкоЛа
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90

тел. 011/8721-375

Наставник ветеринарске групе предмета 
(Болести животиња, Хигијена и нега животиња, 

Епизоотиологија, Хирургија, професионална 
пракса)

Наставник математике
са 94% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
са 94% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), односно да поседује обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава усло-
ве из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 наведеног Закона који предвиђа да лице 
из става 2 члана 8 Закона 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, као и услове у погледу степена 
и врсте образовања према Правилнику о врсти и степену стручне спреме за 
наставнике у средњој стручној школи; наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
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из члана 8 став 4 Закона; 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 систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотоко-
пију уверења о држављанству, оверен препис/фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оверен препис/фотокопију доказа о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и пракси стечено у висо-
кошколској 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 
о положеном испиту за лиценцу: оверен препис/фотокопију доказа о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе 
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је провера већ 
извршена, назначити у пријави када је и где извршена. Доказ из казнене еви-
денције прибавља школа по службеној дужности. Доказ о о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу школе.

ош „вЛаДа оБраДовИћ каМенИ“
11070 Нови Београд, Добановачка 2а

тел. 011/215-49-75

Професор разредне наставе
за рад у дневном боравку, на одређено време ради замене 

запосленог на боловању преко 60 дана

Психолог
на одређено време ради замене запосленог на боловању 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, да кандидати нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела прописана чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (школа прибавља доказ). Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте са пријавом пребивалишта и 
краћу биографију са кретањем у служби. Проверу психофизичких способности 
за рад са ученицима за кандидате који испуњавају услове конкурса, извршиће 
надлежна служба за запошљавање (ову проверу организоваће школа). Изабра-
ни кандидат је дужан да достави доказ о здравственој способности (лекарско 
уверење) пре закључења уговора о раду.

бор

ош „вук караЏИћ“
19300 Неготин, Лоле Рибара 1

тел. 019/542-374

Школски педагог
на одређено време ради замене одсутног запосленог

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог

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 вас-
питања („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 обра-
зовно-васпитни рад; одговарајуће образовање - кандидат треба да испуња-
ва услове из члана 8 став 2 односно Закона, што значи да треба да поседује 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 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 пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Кандидати треба да испуњавају и 
услове у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степе-
ну 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 образо-
вању; 2) у складу са чланом 8 став 4 Закона доказ (уверење, додатак дипломи, 
потврда или други одговарајући документ) о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат 
од стране одговарајуће високошколске установе, односно у складу са чланом 
121 став 10 Закона - потврду или други одговарајући доказ (документ) о поло-
женим испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом 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 спо-
собности 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 уче-
ницима врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности канди-
дата (у периоду 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. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве се могу предати поштом или непосредно на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „вук караЏИћ“
19300 Неготин, Лоле Рибара 1

тел. 019/542-374

Спремачица, помоћни радник

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 
I степен стручне спреме, односно завршену основну школу; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да достави: пријаву са основним подацима о себи, радну 
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос) и следеће дока-
зе (оригинале или оверене копије, не старије од 6 месеци): 1) доказ (сведочан-
ство) о завршеној основној школи; 2) извод из матичне књиге рођених; 3) уве-
рење о држављанству. 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 
доноси одлуку о избору у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс. Пријаве се могу предати поштом или непосредно на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

понИштење конкурса 
ош „стеван МокрањаЦ“
19316 Кобишница, Слободана Пенезића 59

тел. 019/551-125, 550-015

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник физике, са 20% радног вре-
мена.

 Наука и образовање
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МузИчка шкоЛа „стеван МокрањаЦ“
19300 Неготин

тел. 019/542-321

Наставник клавира
5 извршилаца

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

Наставник хармонике
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар,усмерење акордеониста; дипломирани музи-
чар, акордеониста; академски музичар акордеониста; мастер музички уметник, 
професионални статус, акордеониста или хармоникаш.

Наставник хармонике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар,усмерење акордеониста; дипломирани музи-
чар, акордеониста; академски музичар акордеониста; мастер музички уметник, 
професионални статус, акордеониста или хармоникаш.

Наставник гитаре

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

Наставник гитаре
са 80% радног времена

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

Наставник соло певања

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 трубе
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење трубач; дипломирани музичар, тру-
бач; академски музичар трубач; мастер музички уметник, професионални ста-
тус, трубач.

Клавирштимер
са 50% радног времена

Помоћни радник

УСЛОВИ: завршена основна школа.

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

раднице са породиљског боловања

Наставник клавира
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ за сва радна места: Кандидати треба да испуњавају услове из Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 9/2013). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству, оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
некажњавању, лекарско уверење, остала документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса и личну биографију.

преДшкоЛска установа „невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54

тел. 019/801-706, 800-616

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, са одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем; 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; знање јези-
ка на ком се остварује васпитно-образовни рад; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом; 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 
доставити: радну биографију/CV, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе, извод из матич-
не књиге рођених и потврду или други одговарајући документ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог 
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, издато од стране одговарајуће високошколске установе, однос-
но у складу са чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - потврду или други одговарајући доказ (документ) о положеним испитима 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на срском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђива-
ности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

технИчкИ ФакуЛтет у Бору
19210 Бор, Војске Југославије 12

тел. 030/424-555

Универзитетски наставник за ужу научну област 
Рударство и геологија (рударска група предмета)

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког 
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, док-
торат техничких наука у области рударства и геологије и завршен рударско 
- геолошки факултет. Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута 
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Сарадник универзитета у звању асистента за ужу 
научну област Информатика

на одређено време, изборни период од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког 
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног одно-
са универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер индустријске информатике и уписане докторске ака-
демске студије. Остали услови утврђени су одредбама члана 72 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 103 Статута Техничког 
факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености 
услова: биографију, списак радова, копије научних и стручних радова, диплому 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, потврду надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 
став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у 
оригиналу или у овереном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса достављају се на адресу Факултета. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АдРЕсА:
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понИштење конкурса 
ош „петар раДовановИћ“

19215 Злот
тел. 030/2561-022

Конкурс објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник српског језика и књижевности, са 94,5% рад-
ног времена, поништава се у целости.

гЊИлАнЕ

ГИМназИја ГњИЛане
Шилово

Расписује конкурс за попуну радних места за школску 2013/2014. 
годину, за извођење наставе:

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, за 4 часа недељно (28,5% радног 

времена), до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник руског језика
на одређено време, за 14 часова недељно (100% радног 

времена), до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник руског језика
на одређено време, за 2 часа недељно (14,2% радног 

времена), до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник биологије
за 10 часова недељно (62,5% радног времена)

Наставник енглеског језика
за 14 часова недељно (100% радног времена)

Наставник енглеског језика
за 6 часова недељно (42% радног времена)

Наставник латинског језика
за 8 часова недељно (57% радног времена)

Наставник математике
3 извршиоца

Наставник физике
за 5 часова недељно (31% радног времена)

Наставник физике
на одређено време, за 4 часа недељно (25% радног 

времена)

Наставник рачунарства и информатике
за 2 часа недељно (12,5% радног времена)

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, а најдуже до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања сагласно Правилнику о врсти стручне спреме, да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, поседовање 
држављанства Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис о положеном стручном испиту, односно 
испиту о лиценци (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испита). Пријаве слати на адресу школе. 
Ближе информације могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
065/8753-686.

ош „Бора станковИћ“
Коретиште, 38252 Шилово

Наставник математике
за 12 часова норме (85,71% од укупне норме), за рад у 

истуреном одељењу у Стражи

Наставник руског језика
за рад у Коретишту и ИО Стража

Наставник енглеског језика
за рад у Коретишту и ИО Стража

Наставник енглеског језика
са 42,85% радног времена, на одређено време, за рад 
у Коретишту, до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник српског језика
за рад у Коретишту и ИО Стража

2 извршиоца

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, за рад у Коретишту

Наставник музичке културе
са 31,25% радног времена, за рад у ИО Стража

Наставник изборног предмета: Чувари природе
са 25% радног времена, на одређено време, за рад у 

Коретишту и ИО Стража, до 31.08.2014. године

Наставник грађанског васпитања у другом циклусу
са 12,5% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године, за рад у Коретишту

Наставник биологије
са 75% радног времена, за рад у Коретишту и ИО Стража

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника и стручног сарад-
ника може бити примљен кандидат који испуњава услове из члана 8 и члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања: поседовање одгова-
рајућег образовања у складу са Правилником о врсти стручне спреме, наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високој установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским сиситемом преноса бодова; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених - оверене копије); оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим 
за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); доказ о казненој евиденцији да лице није осуђивано и 
кажњавано (уверење ПУ-МУП) - школа прибавља службеним путем. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду, а доказ из казнене евиденције 
прибавља школа. У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких спо-
собности, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве 
слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити у управи 
школе, на број телефона: 0280/325-702.
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ош „Десанка МаксИМовИћ“
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Наставник руског језика

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

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

Наставник математике

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

Наставник ромског језика

Наставник разредне наставе

Наставник географије
са 6,25% радног времена (1 час недељне норме)

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање према Закону о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 
15/13), као и услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву канди-
дат треба да достави: доказ о одговарајућем образовању; доказ о држављан-
ству РС и извод из матичне књиге рођених. Документација којом се доказује 
испуњеност услова мора бити достављена школи у оригиналу или у овереној 
копији. Лекарско уверење се доставља приликом закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Непотпуна 
и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Заинтересовани кандидати могу предати 
пријаве у просторијама школе или их слати на адресу школе.

ош „светИ сава“
Паралово

Са истуреним одељењем у Понешу

Професор српског језика
за рад у Паралову

Професор руског језика
за рад у Паралову и Понешу

Професор енглеског језика
за рад у Паралову и Понешу

2 извршиоца

Професор физике
за 12 часова (75% радног времена), за рад у Паралову и 

Понешу

Професор математике
за рад у Понешу

Професор биологије
за рад у Паралову и Понешу

Професор музичког
за 10 часова (62,5% радног времена), за рад у Паралову и 

Понешу

Помоћни радник
за рад у Понешу

УСЛОВИ: Горенаведене послове могу обављати лица која испуњавају услове 
из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и покажу задо-
вољавајуће резултате на психофизичкој провери. Уз пријаву доставити: овере-
ну фотокопију дипломе - не старију од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, уверење да кандидат 
није под истрагом и да није осуђиван и лекарско уверење. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Свети Сава“ Паралово, 38250 Гњилане - Шилово. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања.

ЧАЧАК

аГроноМскИ ФакуЛтет у чачку
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Сарадник у настави за ужу научну област Воћарство
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, дипломирани инжењер агроно-
мије, дипломирани инжењер пољопривреде, магистар агрономских наука, 
магистар пољопривредних наука, магистар биотехничких наука, инжењер 
пољопривреде (уписане мастер студије), студент мастер академских студија 
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам. Услови за избор у звање сарадника у настави утврђени су чланом 71 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010 и 89/2013). Кандидат мора да испуњава општи пре-
дуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом 
образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ 
надлежног органа. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не 
испуњавају овај услов неће се узети у разматрање. Пријаве кандидата са прило-
зима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, 
оверена фотокопија дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ о уписа-
ним докторским/мастер студијама, доказ надлежног органа о неосуђиваности, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству - подносе се на 
адресу Факултета. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

јАгодИнА

ош „раДа МИЉковИћ“
35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (дипломске академске 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, 
97/08, 72/09, 52/11 и 55/13), почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника основне школе, подручје рада - образовање, за педагога и психолога; 
да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 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 система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: биографске податке, 
односно радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (доз-
воли за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве се достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на број телефона: 035/243-516.

ош „раДоје ДоМановИћ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

тел. 035/563-054

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог именованог за 

директора школе

Наставник физике
са 20% радног времена

Наставник географије
на одређено време ради замене запосленог на пословима 
помоћника директора, а најдуже до 31.08.2014. године, са 

35% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање према члану 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред 
одговарајућег образовања, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да 
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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 (српски језик). Наставник мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких 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 обра-
зовање. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи: краћу биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
доказ 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, који подносе лица из члана 8 став 2 и 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (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. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање, а упућивање кандидата врши директор. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „раДоје ДоМановИћ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

тел. 035/563-054

Радник на одржавању чистоће - спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има завршену основну школу; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: краћу биографију; ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

техноЛошка шкоЛа
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/561-697

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

запосленог, за 70% радног времена

УСЛОВИ: у погледу стручне спреме, кандидат треба да испуњава услове пред-
виђене Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (прибавља се пре 
закључења уговора о раду); да је држављанин Републике Србије; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа), да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс доставити: диплому о стручној спреми (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) и извод из 
матичне књиге рођених - венчаних (оригинал или оверену фотокопију).

ош „стеван сИнЂеЛИћ“
35223 Велики Поповић

Наставник математике
са 160% радног времена

Наставник српског језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и одгова-
рајућим Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, да кандидат испуњава услове утврђене чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-

судом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, уверење 
да није под истрагом. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених рођених (оригинал или оверена копија), уверење 
да лице није под истрагом (не старије од 6 месеци). Уколико се предају фото-
копије исправа, исте морају бити оверене од стране надлежног органа, иначе 
се неће узимати у разматрање. Лекарско уверење изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности школа прибавља по 
службеној дужности. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих посту-
пака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ош „МИЛан МИјаЛковИћ“
35000 Јагодина, Милунке Савић 1

тел. 035/244-969

Професор разредне наставе

Професор немачког језика
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву доставити: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из мати-
чне књиге рођених) и оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, подлеже претходној 
провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју спро-
води надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака, о чему ће изабрани кандидат бити благовремено обавештен (датум 
и време). Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду прилаже и уве-
рење о општој здравственој способности (психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом). Уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - прибавиће школа по службеној 
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе или предати лично. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 035/244-969.

ФакуЛтет пеДаГошкИх наука 
унИверзИтета у краГујевЦу

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Асистент за ужу научну област Српски језик са 
методиком наставе

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Методика наставе 
српског језика и књижевности
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, студент докторских академских сту-
дија или магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема док-
торске дисертације, укупна просечна оцена на претходним нивоима студија нај-
мање осам и смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Физичка култура са 
методиком наставе

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен факултет физичке културе, студент докторских академских 
студија или магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема 
докторске дисертације, укупна просечна оцена на претходним нивоима студија 
најмање осам и смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образо-
вању и општи и посебни услови утврђени Законом о високом образовању и 
Статутом Факултета. Уз пријаву кандидати подносе: оверене фотокопије дипло-
ма о завршеним студијама са доказима о просечној оцени, уверење о статусу 
студента докторских студија или доказ надлежног органа универзитета о при-
хваћеној теми докторске дисертације, биографију са подацима о досадашњем 
раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, доказ 
о непостојању сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образовању, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и друге доказе о испуње-
ности услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објаљивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање
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КИКИндА

ош „чех кароЉ“
24430 Ада, Трг ослобођења 19

тел. 024/852-534

Наставник физике
за рад у одељењима у којима се васпитно-образовни рад 

одвија на српском и мађарском језику, са 80% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер професор физике и хемије; мас-
тер професор физике и информатике; дипломирани физичар - мастер физике 
- метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипло-
мирани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физи-
ке - хемије, мастер; дипломирани професор физике - информатике, мастер; 
дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - 
теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - при-
мењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер; дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер.

Наставник физике
за рад у одељењима у којима се образовно - васпитни рад 

одвија на српском и мађарском језику, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер професор физике и хемије; мас-
тер професор физике и информатике; дипломирани физичар - мастер физике 
- метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипло-
мирани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физи-
ке - хемије, мастер; дипломирани професор физике - информатике, мастер; 
дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - 
теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - при-
мењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер; дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер.

Наставник српског као нематерњег језика
у предметној настави, у првом и другом циклусу основног 
образовања, за рад у одељењима у којима се образовно-

васпитни рад остварује на мађарском језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине; професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским или 
румунским наставним језиком; дипломирани филолог (србиста - српски језик 
и лингвистика) - мастер; професор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевности-
ма; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску 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 југословенске књижев-
ности и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним 
језиком; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; мастер филолог (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика)); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Срп-
ска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)).

Наставник српског као нематерњег језика
у предметној настави у другом циклусу основног 

образовања, за рад у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском језику, са 92% 

радног времена

Наставник српског као нематерњег језика
у предметној настави у првом циклусу основног 

образовања, за рад у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском језику, са 80% 

радног времена

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

у одељењима у којима се образовно-васпитни рад остварује 
на мађарском језику, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог

Наставник српског као нематерњег језика
у предметној настави у другом циклусу основног 

образовања и васпитања, за рад у одељењима у којима се 
васпитно-образовни рад остварује на мађарском језику, на 

одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, наставник српског као нематерњег језика 
у предметној настави у другом циклусу основног образовања, односно у првом 
и другом циклусу основног образовања: професор српског језика и књижев-
ности у одељењима за националне мањине; професор српскохрватског језика и 
југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским или 
румунским наставним језиком; дипломирани филолог (србиста - српски језик 
и лингвистика) - мастер; професор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевности-
ма; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску 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 југословенске књижев-
ности и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним 
језиком; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; мастер филолог (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика)); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Срп-
ска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)). Наставник 
српског језика као нематерњег језика у предметној настави у првом циклусу 
основног образовања: професор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине; професор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским или румунским 
наставним језиком; дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвис-
тика) - мастер; професор српског језика и књижевности; професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности 
и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску 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 језици-
ма; професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и 
општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; професор разредне наставе; наставник разредне 
наставе; мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвис-
тика)); мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика)); мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер. 
Знање српског језика за лица у звањима: професор разредне наставе; настав-
ник разредне наставе, мастер учитељ и дипломирани учитељ - мастер која су 
диплому стекла на језику мањина потребно је да поседују знање српског језика 
најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског оквира). Ниво знања Ц1 доказује 
се уверењем о положеном одговарајућем испиту на неком од учитељских/педа-
гошких факултета или на катедри за српски језик одговарајућих факултета у 
Републици Србији.

Наставник немачког језика
за рад у одељењима у којима се васпитно-образовни рад 
остварује на мађарском језику, са 91% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).

Наставник енглеског језика
за рад у одељењима у којима се образовно-васпитни рад 

остварује на српском и мађарском језику
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Наставник енглеског језика
за рад у одељењима у којима се васпитно-образовни рад 
остварује на српском и мађарском језику, са 40% радног 

времена

Наставник енглеског језика
за рад у одељењима у којима се образовно-васпитни рад 
остварује на српском и мађарском језику, са 94% радног 

времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик).

Наставник музичке културе
за рад у одељењима у којима се образовно-васпитни рад 

остварује на српском и на мађарском језику, са 85% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски музичар; дипломирани музичар 
- музички педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар - ком-
позитор; дипломирани композитор; дипломирани музичар - диригент; дипломи-
рани музичар - музиколог; дипломирани музиколог; наставник музичке културе; 
дипломирани диригент; дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани 
музичар - гитариста; дипломирани музичар - соло певач; дипломирани професор 
солфеђа и музичке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар - 
пијаниста; дипломирани музичар - чембалиста; дипломирани музичар - оргуљаш; 
дипломирани музичар - харфиста; дипломирани музичар - перкусиониста; дипло-
мирани музичар - виолиниста; дипломирани музичар - виолиста; дипломирани 
музичар - виолончелиста; дипломирани музичар - контрабасиста; дипломирани 
музичар - флаутиста; дипломирани музичар - обоиста; дипломирани музичар - 
кларинетиста; дипломирани музичар - фаготиста; дипломирани музичар - хор-
ниста; дипломирани музичар - трубач; дипломирани музичар - тромбониста; 
дипломирани музичар - тубиста; професор црквене музике и појања; дипломира-
ни музичар - саксофониста; професор солфеђа и музичке културе; дипломирани 
музичар - педагог; дипломирани музичар - бајаниста; дипломирани музичар за 
медијску област; мастер теоретичар уметности (професионални статус: музич-
ки педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар); мастер музички 
уметник (сви професионални статуси); мастер композитор. Лица која су стекла 
академско звање мастер треба да имају положен испит Методика наставе општег 
музичког образовања као изборни предмет на академским или мастер студијама 
и уз пријаву као доказ о томе. Поред осталих доказа треба да приложе и оверену 
фотокопију индекса из које се види да имају положен односни испит или уве-
рење, односно потврду одговарајуће високошколске установе о томе.

Наставник техничког и информатичког образовања
за рад у одељењима у којима се образовно-васпитни рад 
остварује на српском и на мађарском језику, на одређено 

време до повратка запосленог са функције директора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор техничког образовања; про-
фесор технике; професор технике и информатике; професор информатике и 
техничког образовања; професор техничког образовања и машинства; про-
фесор технике и машинства; професор машинства; професор електротехни-
ке; професор техничког образовања и техничког цртања; професор техничког 
образовања и физике; професор физике и основа технике; професор технич-
ког образовања и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО; дипломирани професор физике и основа технике за основну 
школу; професор физике и основа технике за основну школу; професор технич-
ког образовања и васпитања; професор техничког васпитања и образовања; 
професор политехничког образовања и васпитања; професор политехничког 
васпитања и образовања; професор политехничког образовања; професор тех-
нике и графичких комуникација; професор производно - техничког образовања; 
дипломирани педагог за техничко образовање; дипломирани педагог за физику 
и основе технике; професор основа технике и производње; професор политех-
нике; професор технике и медијатекарства; 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 информатике и технике.

Наставник - олигофренопедагог
у комбинованом одељењу са ученицима ометеним 
у развоју, у првом циклусу основног образовања и 

васпитања, за рад у одељењу у коме се васпитно-образовни 
рад остварује на мађарском језику, на одређено време до 

31.08.2014. године

Наставник - олигофренопедагог
у комбинованом одељењу са ученицима ометеним 
у развоју, у првом циклусу основног образовања и 

васпитања, за рад у одељењу у коме се васпитно-образовни 
рад остварује на српском језику, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом ментално ометеном у развоју; дипломирани дефектолог 
- олигофренолог; мастер дефектолог који је на основним академским студијама 

завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју; дипломирани дефектолог - мастер који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; мастер дефе-
ктолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора; дипломирани дефектолог - мастер који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едука-
тора; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку оме-
теност.

Школски педагог
за рад у школи у којој се васпитно-образовни рад остварује 

на српском и мађарском језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор педагогије; дипломирани 
педагог - општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски 
педагог - психолог; дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани педа-
гог - мастер.

ОСТАЛО: Услови за сва радна места наставника, стручног сарадника - педагога: 
да кандидат има одговарајуће високо образовање које је стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године (члан 120 став 1 тачка 1 и члан 
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања) и да 
има степен и врсту образовања прописану Правилником о врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012); да има и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 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 
ово образовање; поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање 
српског и мађарског језика за сва радна места; када је образовање стечено у 
иностранству - испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника потребно је да је на осно-
ву акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења високошкол-
ске установе утврђено од стране министра (Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја) - важи за кандидата који је високо образовање стекао у 
иностранству; извршена психолошка процена способности за рад са децом и 
ученицима, у складу са законом (за кандидате који уђу у ужи избор предвиђена 
је и претходна психолошка процена способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака).

Спремач - радник на одржавању чистоће
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Ложач

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурсу и радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос) потребно је приложити следеће доказе о испуњавању 
услова за обављање послова: оверен препис или оверену фотокопију дипломе, 
односно сведочанства о стеченом образовању, односно уверења за лица којима 
диплома још није уручена (односи се на сва лица и радна места), уверење о 
држављанству Републике Србије у оригиналу или у овереној фотокопији (одно-
си се на сва лица и радна места), извод из матичне књиге венчаних или извод 
из матичне књиге рођених у оригиналу или у овереној фотокопији (односи се 
само на лица која су променила име, односно презиме од датума дипломирања, 
односно стицања сведочанства до дана подношења пријаве на конкурс), обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова доказује се уверењем о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу или уверењем о положеним испитима из педагогије и психо-
логије или додатком дипломе, а уколико је ово образовање стечено након сту-
дија у оквиру програма учења током читавог живота - потврдом или уверењем 
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високошколске установе у којој су завршили тај програм (односи се на сва лица 
која конкуришу за обављање послова наставника, односно стручног сарадни-
ка). Знање српског и мађарског језика доказује се дипломом/дипломама, однос-
но сведочанством о стеченом одговарајућем образовању (стечено средње, 
више или високо образовање на српском, односно мађарском језику), односно 
уверењем да је лице положило испит из српског, односно мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, у случају да је и средње, више 
или високо образовање стечено на само једном од тих језика (односи се на 
сва лица која конкуришу за обављање послова наставника, односно стручног 
сарадника). Лица која конкуришу за обављање послова наставника српског као 
нематерњег језика у првом циклусу основног образовања у звањима: профе-
сор разредне наставе; наставник разредне наставе, мастер учитељ и дипло-
мирани учитељ - мастер која су диплому стекла на језику мањина треба да уз 
пријаву поднесу и уверење о положеном одговарајућем испиту (знање српског 
језика најмање на нивоу Ц1) на неком од учитељских/педагошких факултета 
или на катедри за српски језик одговарајућих факултета у Републици Србији. 
Лица која конкуришу за обављање посла наставника музичке културе, а која 
су стекла академско звање мастер треба да имају положен испит Методика 
наставе општег музичког образовања као изборни предмет на академским или 
мастер студијама и уз пријаву као доказ о томе поред осталих доказа треба да 
приложе и оверену фотокопију индекса из које се види да имају положен однос-
ни испит или уверење, односно потврду одговарајуће високошколске установе 
о томе. Када је образовање стечено у иностранству, потребно је уз пријаву 
приложити и решење министра (Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја) којим је утврђена испуњеност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање посла наставника, односно стручног сарадника (односи се само на 
лица која су образовање стекла у иностранству и која конкуришу за обављање 
послова наставника, односно стручног сарадника). Потпуном пријавом сма-
тра се пријава уз коју су приложени сви горенаведени докази који се захте-
вају за обављање послова за који се конкурише. Пријава на конкурс треба да 
буде разумљива и да би се по њој могло поступати треба да садржи наручито: 
назначење органа коме се подноси (подноси се директору ОШ „Чех Карољ“ 
Ада), тачно назначење послова за које се подноси, име и презиме подносиоца, 
адресу подносиоца (место пребивалишта, поштански број, улица и број), кон-
такт телефон, уколико кандидат поседује мејл адресу - исту наводи у пријави, 
својеручни потпис подносиоца. Уредном пријавом на конкурс сматра се пријава 
која садржи све горенаведено. Изабрани кандидат је пре закључења уговора 
о раду у обавези да поднесе доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (здравствено уверење). За кандидате 
који су ушли у ужи избор школа прибавља доказ о неосуђиваности кандидата, 
у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Благовременом пријавом 
на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека 
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Пријаве са потребном документацијом о испуњавању 
наведених услова слати поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ или 
предати лично у секретаријату школе, сваког радног дана, у времену од 08,00 
до 12,00 часова. Школа задржава право распореда запосленог по радним једи-
ницама у Ади, Утринама, Оборњачи, Стеријином селу, а према потребама орга-
низације рада у школи. Послата документација по окончању конкурса неће се 
враћати. Сва документација која се прилаже уз пријаву мора бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Неуредне, неблаговремене или непотпуне пријаве, 
као и пријаве чије фотокопије докумената нису оверене од стране надлежног 
органа неће бити узете у разматрање. Након провере психофизичких способ-
ности кандидата, директор може заказати разговор са кандидатима, ако проце-
ни да је то потребно. Уколико се кандидат не одазове позиву, сматраће се да је 
одустао од пријаве на конкурс. Одлуке о избору кандидата за обављање посло-
ва наставника и стручног сарадника директор ће донети у року од осам дана од 
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, док ће одлуке о избору других запослених, односно спремача - рад-
ника на одржавању чистоће и ложача донети у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на конкурс. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на број телефона: 024/852-534.

ДечјИ вртИћ 
„снеЖана - хоФехерке“

24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

Васпитач на српском језику
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће више образовање, 
односно високо образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопија дипломе; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима; уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије, познавање 
језика на ком се обавља образовно-васпитни рад. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену 
адресу.

КосовсК А мИТровИцА

Исправка ДеЛа конкурса 
унИверзИтет у прИштИнИ 

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

тел. 028/498-298

Конкурс објављен 27.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
исправља се за радно место: наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Радиологија, на одређено време од 36 месеци, и 
треба да гласи: наставник у звање ванредног професора за ужу науч-
ну област Радиологија, на одређено време од 60 месеци. У осталом 
делу конкурс је непромењен.

еЛектротехнИчка шкоЛа 
„МИЛаДИн поповИћ“

Сушица

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице која испуњава следеће усло-
ве: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за наставника, педагога или психолога, дозвола 
за рад - лиценца, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима, држављанство РС, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз 
пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге 
рођених или уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед 
кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о стручним 
и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 038/65-350.

ош „светИ сава“
Жеровница

тел. 028/662-593

Наставник српског језика
са 13 часова недељно

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и да 
имају одговарајући степен стручне спреме према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Доставити сле-
дећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образовању, лекарско уверење, 
да нису осуђивани за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

шкоЛа за основно И 
среДње оБразовање „косовскИ БоЖур“

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-371

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који испуњава услове про-
писане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да има дозволу за 
рад, односно положен стручни испит или испит за лиценцу за наставника и 
стручног сарадника; обуку и положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року од годину дана од дана ступања на дужност); најмање пет година рада у 
настави на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс прило-
жи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од шест 

 Наука и образовање



   |  Број 546  |  04.12.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs42 

месеци; уверење да није покренута истрага, нити да се води кривични посту-
пак код надлежног суда; потврду о радном искуству, најмање пет година рад-
ног искуства у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са 
биографским подацима; уверење да није правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, што омогућава рад у образовању - прибавља школа; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса и другим прилозима слати на наведену адресу школе, са назнаком: 
„За избор директора школе“.

основна шкоЛа 
„преДраГ И МИоДраГ МИхајЛовИћ“

38220 Косовска Митровица, Џона Кенедија 17

Помоћни радник
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописа-
ним Законом о раду и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), тј. да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена Законом о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
са биографијом приложити: доказ о одговарајућем образовању (диплома или 
уверење); уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доку-
мента се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији, не старија од шест 
месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

КрАгУјЕвАц

установа за ДеЦу преДшкоЛскоГ 
узраста „наша МЛаДост“

34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-095

Кувар
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - III степен у наведеном 
занимању.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати услове прописане чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
55/2013). Пријаву на оглас са доказима о испуњавању услова тражених кон-
курсом доставити лично или поштом, на горенаведену адресу установе, у року 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ФИЛоЛошко-уМетнИчкИ ФакуЛтет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
уметничку област Соло певање  

(главни предмет)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају 
самосталан допринос уметности. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 
и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 
97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/13), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138 
од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко - уметничког факултета 
у Крагујевцу (пречишћен текст бр. 01-1739 од 17.06.2013. године (www.filum.
kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 
32/2013), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. III-01-791 
од 02.10.2013. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу уметничку област Камерна 

музика
на одређено време пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и призната уметничка дела или 
уметничка дела које представљају самосталан допринос уметности. Општи и 

посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Фило-
лошко - уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. 01-1739 од 
17.06.2013. године (www.filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст бр. III-01-791 од 02.10.2013. године) и другим актима Факул-
тета и Универзитета у Крагујевцу.

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

ФИЛоЛошко-уМетнИчкИ ФакуЛтет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање вишег уметничког сарадника 
(пијанисте) за ужу уметничку област Клавир

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из области за коју се бира, са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00, високи уметнички резултати и изрази-
та способност за уметничку сарадњу и наставни рад. За избор у звање вишег 
уметничког сарадника предвиђена је аудиција. Документа која је потребно 
доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у 
штампаној форми); оверена копија диплома; оверена копија извода из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног орга-
на (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђе-
на чланом 62 став 3 Закона о високом образовању (оверена копија); мишљење 
студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко 
искуство у високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити ове-
рене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати 
у разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби 
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије 
или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

унИверзИтет у краГујевЦу 
прИроДно-МатеМатИчкИ ФакуЛтет

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Неорганска хемија, у Институту за хемију 

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области хемијских наука. 
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати који конкуришу, поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правноснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање
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ФИЛоЛошко-уМетнИчкИ ФакуЛтет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

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

на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Дијахронија српског језика

на одређено време 3 године

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

основна МузИчка шкоЛа 
„петар ИЛИћ“

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

Наставник клавира
2 извршиоца

Наставник виолине
на одређено време

Наставник гитаре
за 30% радног времена

Наставник хармонике
на одређено време

Помоћни радник - чистачица

УСЛОВИ: Кандидати за наведена радна места треба да испуњавају опште усло-
ве предвиђене Законом о раду, као и посебне услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образо-
вање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије и да знају 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Под одговарајућим обра-
зовањем подразумева се образовање прописано чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и степен и врста образовања предвиђени 
Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12). Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да достави следећа документа (у оригиналу или у овереној 
фотокопији, не старија од шест месеци): диплому о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима - овај документ је потребно да достави једино изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом слати у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 
дана.

КрАЉЕво

ош „попИнскИ БорЦИ“
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

Наставник разредне наставе
са 56% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона 
о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чланом 8 став 4 и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013) и да има одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на 
конкурс доставити: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања (посебна потврда да је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије, односно да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), доказ 
о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања - за извођење наставе на српском језику (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). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Детаљније информације 
на број телефона: 036/611-440. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ГИМназИја врњачка Бања
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

тел. 036/611-379

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

одсутног радника, а најдуже до краја школске 2013/2014. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), 
Колективним уговором, Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника у Гимназији, Правилником о организацији и система-
тизацији радних места: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна 
српски језик, да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања; у погледу врсте стручне спреме 
да испуњава услове прописане Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника у гимназији и његовим изменама и допунама. 
Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), диплому о врсти и степену стручне спреме, доказ 
о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, доказ о познавању српског језика. Докази се подносе у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве под-
нети лично или их послати поштом, на адресу Гимназије. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 8 дана од добијања мишљења Школског одбора 
Гимназије у Врњачкој Бањи.

 Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом



   |  Број 546  |  04.12.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

ош „чИБуковачкИ партИзанИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178

тел. 036/359-660

Наставник музичке културе
са 85% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено 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 и да је стекао звање прописано чл. 3 тачка 12 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 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, што је регулисано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и стручни назив предвиђен Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС“, бр. 11/12, 15/13) за овај предмет: академски музичар, дипломирани 
музичар - музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музи-
чар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, 
дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке 
културе, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипло-
мирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани 
професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломи-
рани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани 
музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар 
- перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - 
виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - кон-
трабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоис-
та, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, 
дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломира-
ни музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене 
музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и 
музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - баја-
ниста, дипломирани музичар за медијску област, професор музичког васпи-
тања, дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани 
црквени музичар (педагог, појац и диригент хора), мастер теоретичар умет-
ности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или 
музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), 
мастер композитор. За наведено радно место потребни су и следећи услови: 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију) - не старије од 6 месеци; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи. Доказ о 
знању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад обавезно достављају 
само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Уверење о пси-
хофизичкој способности за рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом доставити лично или поштом, на адресу школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „чИБуковачкИ партИзанИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178

тел. 036/359-660

Наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено 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 и да је стекао звање прописано чл. 3 тачка 12 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 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 пре-
носа бодова, што је регулисано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и стручни назив предвиђен Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 
15/13) за овај предмет: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар инфор-
матичар, 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 математике и физике, мастер профе-
сор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипломирани професор математике 
- мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани мате-
матичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математи-
ке, професор физике - математике, професор биологије - математике, профе-
сор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или 
Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике. За наведено радно место: да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: уверење о држављанству (оригинал 
или оверену копију, не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи. Доказ о знању језика на ком се остварује 
васпитно-образовни рад обавезно достављају само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику. Уверење о психофизичкој способности за рад 
са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити 
лично или поштом, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ош „чИБуковачкИ партИзанИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178

тел. 036/359-660

Наставник биологије
на одређено време (замена одсутног запосленог преко 60 

дана)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено 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 и да је стекао звање прописано чл. 3 тачка 12 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да кандидат 
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, што је регулисано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и ста-
вом 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и стручни назив предвиђен Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/12, 15/13) за овај предмет: професор биологије, дипломира-
ни биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије 
и хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани 
биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биоло-
гије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, професор биологије - математике, дипло-
мирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломи-
рани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије 
- географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани 
биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, 
мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије. За наведено радно место потребни су и 
следећи услови: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи. 
Доказ о знању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад обавезно 
достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. 
Уверење о психофизичкој способности за рад са ученицима изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом доставити лично или поштом, на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање
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уГостИтеЉско-турИстИчка шкоЛа 
са ДоМоМ ученИка

36210 Врњачка Бања
тел. 036/611-379

Секретар
на одређено време до повратка запослене са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама 
система образовања и васпитања, Законом о раду, Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама, Правилником о организацији и систематизацији радних 
места: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, високо образовање у 
складу са одредбама члана 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), а у погледу врсте 
стручне спреме да испуњава услове прописане Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге 
рођених (са холограмом), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
диплому о врсти и степену стручне спреме. Докази се подносе у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава 
на конкурс.

КрУшЕвАц

ош „јован поповИћ“
37000 Крушевац, Балканска 56

тел. 037/448-050, 448-052

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме у складу са чланом 54 Правилника о орга-
низацији и системнатизацији послова ОШ „Јован Поповић“, бр. 1478/11 од 
09.11.2011. године, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност, 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. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопију). 
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене спо-
собности (лекарско уверење), кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „станИсЛав БИнИчкИ“
37252 Јасика

тел. 037/671-103

Наставник хемије
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати тре-
ба да испуњавају и посебне услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), а 
у погледу образовања услове прописане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на оглас кандидати 
треба да доставе доказ о степену и врсти образовања (оригинал или оверена 
фотокопија), као и извод из матичне и књиге држављана, не старији од шест 
месеци. Кандидати који су претходних шест месеци имали проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, у пријави треба да наведу 
датум и филијалу службе за запошљавање код које је обављено тестирање. За 
кандидате који нису имали проверу, а уђу у ужи избор, провера психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима обавиће се код Националне службе 
за запошљавање - Филијала Крушевац. Лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ош „веЛИзар станковИћ корчаГИн“
37204 Велики Шиљеговац

тел. 037/852-400

Наставник географије
за 50% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, за рад у подручном одељењу у Рибару

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове: одговарајуће образовање 
према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања и члану 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, наставу географије може да изводи: професор геогра-
фије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипл. професор 
биологије и географије, дипл. професор географије и информатике, професор 
биологије и географије, професор физике - географије, професор географије 
- информатике, дипл. професор географије - мастер, дипл. географ - мастер, 
мастер географ, мастер професор географије, мастер професор биологије и 
географије, мастер професор географије и информатике, дипломирани геог-
раф - просторни планер. Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани мастер треба да имају завршене основне академске студије 
студијског програма: географија, дипломирани географ, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да су држављани Републике Србије, да познају језик на ком 
се изводи образовно-васпитни рад. Проверу психофизичке способности канди-
дата за рад са децом и ученицима врши надлежна слуба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Сви пријављени кандидати ће од 
школе бити обавештени о времену и месту провере психофизичке способности 
(у својој пријави кандидати нека наведу датум провере психофизичке способ-
ности, ако није старије од 6 месеци). Уз пријаву кандидати прилажу: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о стручној спреми 
и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина од најмање од 30 бодова и шест бодова праксе у установи, сходно 
члану 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уверење 
из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности. Доказ о здрав-
ственој способности прилаже се пре закључења уговора о раду. Документа се 
прилажу у овереној фотокопији. Пријаве слати на горенаведену адресу. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Спремачица

УСЛОВИ: Према акту о систематизацији радних места у школи, одговарајуће 
образовање за ово радно место је завршено основно образовање и васпитање 
- I степен стручности, да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, да су држављани Републике Србије, поседовање 
здравствене способности за рад. Уз пријаву кандидати прилажу: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о стручној спреми (сведо-
чанство о завршеном основном образовању и васпитању). Уверење из казне-
не евиденције школа прибавља по службеној дужности. Доказ о здравственој 
способности прилаже се пре закључења уговора о раду. Документа се прилажу 
у овереној фотокопији. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „јован јовановИћ зМај“
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/825-164, 825-381

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одгова-
рајуће образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, да поседују дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора, након што министар просвете донесе подза-
конски акт о полагању испита за директора школе), најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, држављанство Републике Србије, да имају одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа), да поседују стручне и организационе способности. Уз пријаву кандида-
ти треба да приложе: радну биографију са кратким прегледом кретања у служ-
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би и предлогом плана рада за време мандата којом се доказују организационе 
способности, оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци) и лекарско уверење (не старије од 6 месеци). Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе у затвореним ковертама, са 
назнаком: „Конкурс за директора“, непосредно или на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

МузИчка шкоЛа „стеван хрИстИћ“
37000 Крушевац, Чупићева 25

тел. 037/427-556

Професор клавира
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства ради неге детета

Професор клавира - приправник
на одређено време

Професор клавира - приправник
за 31% радног времена, на одређено време

Професор хармонике - приправник
за 34% радног времена, на одређено време

Професор виолине - приправник
за 95% радног времена, на одређено време

Професор виолине
за 63% радног времена

Професор гитаре - приправник
на одређено време

Професор гитаре - приправник
на одређено време

Професор флауте - приправник
за 62% радног времена, на одређено време

Професор кларинета - приправник
на одређено време

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

Корепетитор
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства ради неге детета

Корепетитор - приправник
на одређено време

Професор енглеског језика
за 43% радног времена, на одређено времедо повратка 

раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

Професор клавира - приправник
за 60% радног времена, на одређено време, за рад у 

издвојеном одељењу у Великом Шиљеговцу

Професор хармонике - приправник
за 36% радног времена, на одређено време, за рад у 

издвојеном одељењу у Великом Шиљеговцу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 
8/03, 11/08, и 9/13); психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 

здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом, као и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - прибавља школа. Пријаве са потпуном докумен-
тацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

лЕсКовАц

хеМИјско - техноЛошка шкоЛа 
„БоЖИДар ЂорЂевИћ кукар“

16000 Лесковац, Влајкова 94

Професор естетског обликовања фризура
са 20% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

Професор електротехнике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих 
услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове утврђене чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чланом 
9 став 1 тачка 4 (стручни предмети - хемичари - за професора електротехни-
ке) и чланом 20 став 1 тачка 8 (за професора естетског обликовања фризура), 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11): кандидат мора да има одговарајуће високо обра-
зовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких, и методичких дисциплина стечено на високош-
колској 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); да има 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 РС; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са кратком биографијом 
приложити: CV, доказ о одговарајућем високом образовању (оверена фотоко-
пија дипломе траженог степена и врсте образовања или уверења ако диплома 
није уручена, које не сме бити старије од 6 месеци); доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа, односно уве-
рење или други одговарајући документ 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 средње, више 
или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика на програму одговарајуће високошколске уста-
нове; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених - нови, у оригиналу или оверена 
фотокопија. Оверене копије поднетих доказа уз пријаву не смеју бити старије 
од 6 месеци. Проверу психолошких способности за рад са децом и ученицима 
обавиће надлежна Служба за запошљавање у Лесковцу, за кандидате које упу-
ти дикректор школе, након извршеног ужег избора кандидата који испуњавају 
услове конкурса. Уверење из казнене евиденције прибавља школа по службе-
ној дужности, од надлежне полицијске управе. Лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду, и то од стране кандидата који је примљен по 
конкурсу. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на неће се узети у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

 Наука и образовање

Обука за активнО  
тражење пОсла



Бесплатна публикација о запошљавању 47  04.12.2013.  |  Број 546  |   

среДња шкоЛа ГрДеЛИЦа
16220 Грделица, 29. новембар бб

тел. 016/3426-161

Професор теорије форме
са 55% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

Професор ликовне културе
са 10% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу врсту стручне спреме према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/11, 8/11), као и да испуњавају услове предвиђене чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати уз пријаву достављају следећа документа: 
оригинал или оверен препис дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), 
извод из матичне књиге рођених, држављанство Републике Србије, доказ да 
нису осуђивани и да се против њих не води истрага. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Пријаве са потребном 
документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Све потребне информације 
могу се добити на број телефона: 016/3426-161.

ИзМена оГЛаса 
технИчка шкоЛа „Бошко крстИћ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, мења се 
у делу броја извршилаца и уместо: 1, треба да стоји: 2 извршиоца - 
један са 25%, а други са 20% радног времена. У свему осталом оглас 
је неизмењен.

понИштење оГЛаса 
ош „стојан ЉуБИћ“

16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник енглеског језика, на одређе-
но време до повратка раднице са породиљског боловања, са 40% рад-
ног времена, за рад у издвојеном одељењу.

преДшкоЛска установа 
„Ђука ДИнИћ“

16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Васпитач - приправник
на одређено време од 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока школа струковних студија за образо-
вање васпитача, без радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење из казнене 
евиденције да кандидат није осуђиван; уверење о здравственом стању (дос-
тавља кандидат који буде био изабран на конкурсу); уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Лице 
овлашћено за пружање информација о огласу је секретар установе Јелена Дој-
чиновић, на број телефона: 016/821-281. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

основна шкоЛа 
„станИМИр веЉковИћ зеЛе“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене са одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања у звању дипломирани економис-
та - мастер или дипломирани економиста који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године - висока стручна спрема (VII 
степен) или у звању економиста, виша стручна спрема (VI степен), завршена 
виша школа економског смера или први степен економског факултета и да има 
најмање две године радног искуства на финансијско-књиговодственим посло-
вима; поседовање држављанства Републике Србије; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
и доказ о траженом радном искуству (оверена фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца). У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе, а ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и на горенаведени број телефона.

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 10% радног времена, до повратка 
запослене са одсуства са рада ради неге детета, за рад у 

издвојеном одељењу у Црквици

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 10% радног времена, до повратка 
запослене са одсуства са рада ради неге детета, за рад у 

издвојеном одељењу у Лапотинцу

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 30% радног времена, до повратка 
запослене са одсуства са рада ради неге детета, за рад у 

издвојеном одељењу у Бојнику, Мрвешу и Каменици

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 50% радног времена, до повратка 
запослене са одсуства са рада ради неге детета, за рад у 

издвојеном одељењу у Бојнику и Доњем Коњувцу

Наставник математике
са 55,55% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Зелетову

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Доњем Коњувцу

Наставник грађанског васпитања
са 30% радног времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка запосленог са функције, са 

40% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са одсуства са 

рада ради неге детета, са 66,66% радног времена

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

неге детета

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

неге детета, за рад у издвојеном одељењу у Мрвешу

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у 
складу са одредбама члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
и члана 2 Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; поседовање држављанства Републике Србије; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
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осуђиван правноснажном прсудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; познавање језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених) и оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. У пријави обавезно 
навести контакт телефон. 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. Пријаве слати на адресу школе, а ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и на горенаведени број телефона.

лоЗнИцА

среДња еконоМска шкоЛа
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник српског језика и књижевности
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са звањем (300 ЕСПБ бодова у дипло-
ми за она лица која су студије уписала почев од 10.09.2005. године), професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевности и општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнос-
ловенским језицима; професор српскохрватског језика са страним језиком; про-
фесор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; 
професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм српски језик и срп-
ска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) - студијски 
програм српска филологија, српски језик и лингвистика; мастер професор језика 
и књижевности (србиста) - студијски програм српска књижевност, српска књи-
жевност језика; мастер филолог - студијски програм филологија, модули: српски 
језик и српски језик и компаративна књижевност; мастер филолог - студијски 
програм српски језик и књижевност; образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (ако лице има положен стручни 
испит за лиценцу онда доставља потврду о положеном стручном испиту); знање 
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (знање српског језика). 
Поред услова наведених у погледу стручне спреме и одговарајуће врсте обра-
зовања, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да су држављани РС, да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник рачунарства и информатике
са 85% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са звањем (300 ЕСПБ бодова у дипло-
ми за она лица која су студије уписла почев од 10.09.2005. године), професор 
информатике, односно дипломирани информатичар, професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика, дипло-
мирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског, дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови осим индустријске енергетике, дипломи-
рани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер орга-
низације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих 
наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунар-
ства, дипломирани економист, смерови: кибернетско - организациони, економска 
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информатика и квантна економија, дипломирани 
информатичар, дипломирани информатичар, пословна информатика, дипломи-
рани информатичар, професор математике, дипломирани информатичар, мастер, 
дипломирани професор информатике мастер, дипломирани информатичар, мас-
тер пословне информатике, мастер математичар, мастер информатичар, мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, мастер професор технике и информа-
тике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер органи-
зационих наука - студијски програм инфорамциони системи и технологије или 
софтверско инжењерство и рачунарске науке; наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године савладало програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра; испуњеност овог услова утврђује ресорно минис-
тарство на основу наставног плана и програма. Лица која су стекла академско 
звање дипломирани информатичар, мастер, дипломирани професор информати-
ке мастер, дипломирани информатичар, мастер пословне информатике, мастер 
математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачу-
нарства, мастер професор технике и информатике, мастер инжењер инфорам-
ционих технологија, мастер инжењер организационих наука - студијски програм 
информациони системи и технологије или софтверско инжењерство и рачунарске 
науке морају имати у оквиру завршених основних академских студија положено 
најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области про-
грамирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање и 
најмање три предмета из области математика), испуњеност овог услова утврђује 
ресорно министарство на основу наставног плана и програма. Наставник који је у 

школској 1990/1991. години изводио наставу и друге облике образовно - васпит-
ног рада из предмета Основе технике и производње са б) програмским садржаји-
ма информатике и рачунарства, а од 2. августа 1992. године дана ступања Закона 
о средњој школи („Сл. гласник РС“, бр. 50/92), је савладао програм усавршавања 
наставника и професора основних и средњих школа у области информатике и 
рачунарства Републичког завода за унапређење васпитања и образовања који је 
Просветни савет СР Србије усвојио 11. јуна 1987. године и поседује потврду тог 
завода да је оспособљен за остваривање програма информатике и рачунарства 
у средњој школи, може да изводи наставу и друге облике васпитно - образовног 
рада из рачунарства и информатике; образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (ако лице има положен стручни 
испит за лиценцу онда доставља потврду о положеном стручном испиту); знање 
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (знање српског језика). 
Поред услова наведених у погледу стручне спреме и одговарајуће врсте обра-
зовања, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да су држављани РС, 
уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник економске групе предмета
са 30% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са звањем (300 ЕСПБ бодова у дипломи 
за она лица која су студије уписла почев од 10.09.2005. године), дипломира-
ни економиста, мастер економиста, претходно завршене студије првог степена 
основне академске студије у области економије, образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (ако лице има 
положен стручни испит за лиценцу онда доставља потврду о положеном струч-
ном испиту); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (знање 
српског језика). Поред услова наведених у погледу стручне спреме и одгова-
рајуће врсте образовања, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 
да су држављани РС, уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова, кандидат је обавезан да достави: 
оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију уверења о дипломирању 
(уверење не може бити старије од 6 месеци), оверену фотокопију потврде висо-
кошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, за лице 
које има положен стручни испит ова потврда није потребна, већ то лице дос-
тавља оригинал или оверену копију потврде Министарства о положеном струч-
ном испиту за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (може фотокопија), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци - може фотокопија), уверење 
надлежног суда да није под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак - уверење се добија у надлежном суду. Лица која испуњавају услове 
огласа и која уђу у ужи избор упућују се на проверу психофизичких способности 
у надлежну службу за запошљавање, а о датуму и времену провере психофи-
зичких способности биће обавештени од стране школе. Пријаве се подносе на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „Пријава на 
конкурс“ или предати непосредно у канцеларију секретара школе, у времену од 
10,00 до 13,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

среДња шкоЛа „светИ сава“
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Наставник интерне медицине са негом
за 37% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине.

Наставник инфектологије са негом
за 20% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста инфе-
ктолог.

Наставник хирургије са негом
за 37% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста опште 
хирургије или једне од хируршких грана - специјалиста доктор медицине, спе-
цијалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник неуропсихијатрије са негом
за 20% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за неу-
ропсихијатрију, специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије, спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста психијатрије.

 Наука и образовање
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Наставник педијатрије са негом
за 17% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста педија-
тар, лекар, специјалиста педијатрије, специјалиста доктор медицине, специја-
листа педијатар.

Наставник гинекологије и акушерства са негом
за 17% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста гинеко-
логије и акушерства, специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије 
и акушерства.

Наставник медицинске биохемије
за 26% норме часова

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, док-
тор медицине, специјалиста за клиничку биохемију, дипломирани фармацеут, 
дипломирани биохемичар, дипломирани фармацеут - медицински биохемичар, 
дипломирани биохемичар мастер, специјалиста доктор медицине, специјали-
ста клиничке биохемије, магистар фармације - медицински биохемичар, мастер 
биохемичар.

Наставник микробиологије са епидемиологијом
за 20% норме часова

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију, док-
тор медицине, специјалиста епидемиолог, доктор медицине, специјалиста док-
тор медицине, доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију, 
специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологије.

Наставник патологије
за 30% норме часова

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за патолошку анатомију, доктор меди-
цине, специјалиста доктор медицине, специјалиста патологије.

Наставник фармакологије
за 30% норме часова

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, доктор медицине, магистар фармације.

Наставник здравствене неге и рехабилитације, 
основа масаже, физикалне терапије, кинезиологије, 

кинезитерапије и специјалне рехабилитација и 
основа клиничке медицине

за 74% норме часова

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабили-
тацију, специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације.

Наставник општестручних предмета за подручје 
рада здравство и социјална заштита

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник технолошке групе предмета за подручје 
рада хемија, неметали и графичарство
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим 
текстилног; одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10), почев од 10.09.2005. године, на основним 
студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године и Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/11 и 9/13).

Професор математике
за 17% норме часова, на одређено време до краја  

школске године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10), почев од 10.09.2005. године, на основним 
студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо обра-

зовање до 10.09.2005. године и Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/11 и 9/13).

Секретар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: дипломирани правник, одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10), почев од 
10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

Наставник здравствене неге
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета
2 извршиоца

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 инернистичког смера, виша медицинска сестра хируршког смера, виши 
медицински техничар; наведена лица треба да имају претходно стечено обра-
зовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девет 
до дванаест треба да има и стечено образовање на вишој медицинској школи.

ОСТАЛО: Поред услова прописаних законом и одговарајуће стручне спреме, 
кандидати треба да испуњавају и друге посебне услове: да имају 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; држављанство РС. Као 
доказе о испуњавању услова, кандидат уз пријаву са кратком биографијом под-
носи: оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија. 
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о нео-
суђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс за наставника“, у року од 8 дана од дана објављивања. Лица 
која испуњавају услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на проверу 
психофизичких способности у надлежну службу за послове запошљавања, а 
о датуму и времену провере психофизичких способности биће обавештени од 
стране школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „МИка МИтровИћ“
15309 Брезјак

тел. 015/843-097

Професор математике
са 89% радног времена (16 часова недељно)

Професор немачког језика
са 78% радног времена (14 часова недељно)

Професор хемије
са 20% радног времена (4 часа недељно)

Професор руског језика
са 11% радног времена (2 часа недељно), на одређено 

време

Професор ликовне културе
са 25% радног времена (5 часова недељно), на одређено 

време до краја школске године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у траженом занимању; да кандидат има 
одговарајуће образовање предвиђено чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), као и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
уверење да није правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
и уверење о држављанству. Пријаве са потребним документима подносе се на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

 Наука и образовање
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технИчка шкоЛа
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3

тел. 015/884-824

Професор физичког васпитања
за 80% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке култу-
ре, професор 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 спор-
та - мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерпије.

Наставник стручних предмета електро струке

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергет-
ског, дипломирани електротехнички инжењер, дипломирани инжењер елек-
тронике, професор електротехнике, дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завр-
шене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.

Наставник стручних предмета грађевинске струке

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, дипломирани грађевински 
инжењер за конструкције, дипломирани грађевински инжењер за хидротехни-
ку, дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице, дипломирани 
грађевински инжењер за планирање и грађење насеља, дипломирани грађе-
вински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству, 
дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани инжењер грађевинарства, 
мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степе-
на - основне академске студије у области грађевинског инжењерства, мастер 
инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области архитектуре и урбанизма, мастер инжењер урба-
низма, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије 
у области архитектуре и урбанизма.

Наставник стручних предмета машинске струке
на одређено време до повратка запосленог са функције 

директора школе, најдуже до 06.03.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер машинства, 
професор машинства, мастер инжењер машинства, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије у области машинства.

Наставник рачунарства и информатике
за 60% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар, про-
фесор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство 
и информатика, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим 
енергетског, дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индус-
тријске енергетике, дипломирани инжењер за информационе системе, однос-
но дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипло-
мирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије, дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства, дипломирани економист, смеро-
ви: кибернетско - организациони, економска статистика и информатика, еко-
номска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија, дипломирани информатичар, дипломирани 
информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - про-
фесор информатике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани про-
фесор информатике - мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне 
информатике, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, мастер професор технике и информатике, мас-
тер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих 
наука (студијски програм информациони системи и технологије или софтверско 
инжењерство и рачунарске науке).

ОСТАЛО: Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе 
потребну документацију: оверену фотокопију дипломе као доказ да имају одго-
варајуће образовање, да испуњавају услове у погледу образовања и стручне 
спреме према чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 05/91, 01/92, 21/93, 03/94, 07/96, 
07/98, 03/99, 06/01, 03/03, 08/03, 11/04, 05/05, 06/05, 02/07, 04/07, 07/08, 11/08, 
05/11, 08/11 и 9/13). Уз пријаву на оглас доставити: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених, уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима - што се доказује пре закључења уговора о 
раду; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (прибавља школа) и остала документа којима стиче приоритет. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити лично 
или на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

нИш

основна МузИчка шкоЛа 
„вЛаДИМИр ЂорЂевИћ“
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

тел. 018/800-748

Наставник гитаре
2 извршиоца

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

Наставник флауте
са 30% радног времена

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

Наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у Ражњу

2 извршиоца

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

Наставник хармонике
за рад у издвојеном одељењу у Ражњу

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар акордеониста, мастер музички уметник, профе-
сионални статус акордеониста/хармоникаш.

Наставник виолине
за рад у издвојеном одељењу у Ражњу

УСЛОВИ: дипломирани музичар виолиниста, мастер музички уметник, профе-
сионални статус виолиниста.

ОСТАЛО: степен и врста образовања наставника у основној музичкој школи 
прописани су у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12); општи услови за рад из Закона о раду; услови из чл. 8 ст. 2 и 
чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; 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. 
Уз пријаву са биографијом, кандидат треба да достави: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању и додатак дипломи (за завршене мастер 
студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још није издата; 
уверење о положеним испитима или копију индекса на којој се виде положени 
испити из педагогије и психологије, односно уверење о положеном испиту за 
лиценцу (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених при-
бављен после 27.03.2009. године (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да 
лице зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (доказ је приложе-
на диплома о стеченом образовању). Изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела наведена у члану 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Проверу психофизичких способности позваних 
кандидата врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт теле-
фон како би били обавештени о поступку провере психофизичких способности. 
Пријаве кандидата који не приступе провери психифизичких способности неће 
се разматрати. Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији, 
поштом или непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

 Наука и образовање

Tржиштe рада

АнАлитички  
приступ  
зАпошљАвАњу
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ош „аЦа сИнаДИновИћ“
Лоћика, 18212 Тешица

тел. 018/610-400

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник српског језика
са 95% радног времена

Наставник математике
са 77% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење наставе из наведених пред-
мета и звање у складу са Законом о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013). На основу члана 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, наставник је лице које је стекло одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Изузетно, наставник је и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем. 
Наведена лица морају да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, 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 образовање из члана 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима (уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотоко-
пију дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психо-
логије); оверен препис/фотокопију уверења о држављанству; оверен препис/
фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о познавању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уверења не могу бити старија од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, положена обука за педагошке 
асистенте; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; знање 
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе; сертификат Министарства 
просвете о положеној обуци за педагошке асистенте; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Помоћни радник
са 50% радног времена, за рад у Шурићу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, у складу са Правилником о организацији и 
систематизацији радних места бр. 152 од 23.04.2010. године; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља шко-
ла); држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверења не могу бити 
старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

нароДна БИБЛИотека МерошИна
18252 Мерошина, Цара Лазара 19

тел. 018/892-022

Виши књижничар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у било ком занимању. Уз пријаву кандидат 
треба да достави документа о испуњености услова из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије; да има 
општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему (диплома); 
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 се против њега не води истрага; извод из матичне књиге 
рођених; возачка дозвола „Б“ категорије; познавање рада на рачунару; нај-
мање 6 месеци рада у култури.

новИ пАЗАр

ош „рИФат БурЏовИћ тршо“
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Наставник босанског језика
за 9 часова (50% норме) и 9 часова (50% норме) српског 

језика, на одређено време до повратка раднице са 
породиљског боловања

Наставник немачког језика
за 18 часова (100% норме)

Наставник немачког језика
за 2 часа (10% норме)

Наставник биологије
за 4 часа (20% норме)

Наставник историје
за 20 часова (100% норме)

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Липици, на одређено време 

до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене чл. 8, 120 и 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Пријаве са потребном документацијом (диплома 
о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, ако се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, 
осим услова из става 1 члана 120 лице мора да има и доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад) доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Кандидати ће бити 
писмено обавештени о избору у року од 8 дана од дана доношења одлуке о 
пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „аЛекса шантИћ“
36321 Црквине

тел. 020/5723-020

Наставник босанског језика

Наставник историје
са 70% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања
2 извршиоца

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

раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање 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 15/2013) и да испуњава усло-
ве из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); 2. да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 4. да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад; 5. да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву 
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на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњавању услова: 
доказ о стеченом образовању - оверена фотокопија, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге рође-
них. Доказ из тачке 2 конкурса доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду, а доказ из тачке 3 за изабраног кандидата прибавља школа. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс, уз доказе о испуњености услова за заснивање радног 
односа, предати у просторијама школе или доставити поштом, на адресу школе.

основна шкоЛа „аЛекса ЂИЛас Бећо“
Мојстир, 36320 Тутин

тел. 063/1025-948

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Драги

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, да је држављанин Репу-
блике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Уверење о здравственом стању и пси-
хичкој способности за рад са ученицима подноси се пре закључивања уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

новИ сА д

преДшкоЛска установа „МаЛа шкоЛа“
21208 Сремска Каменица, Лоле Рибара 42

е-mail: pumalaskola@gmail.com

Васпитач

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, висока школа струковних студија за обра-
зовње васпитача, знање енглеског језика, радно искуство није неопходно, 
могућност полагања приправничког испита.

Пословни секретар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, факултет за 
менаџмент или слично, основно познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel, итд), 
радно искуство није неопходно.

OСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу послати CV на адресу: Лоле Рибара 
42, Сремска Каменица или на е-mail: pumalaskola@gmail.com Оглас је отворен 
до 20.12.2013. године.

ош „петеФИ шанДор“
21000 Нови Сад, Боре Продановића 15а

тел. 021/547-465

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Наставник математике
за 40% радног времена

Наставник биологије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: За пријем у радни однос професора - стручна спрема према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Кандидати 
треба да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству и доказ да кандидат зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности подноси се пре закључења уговора о раду, док уверење о нео-
суђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ФакуЛтет за спорт И турИзаМ „тИМс“
21000 Нови Сад, Радничка 30а

тел. 021/530-633
е-mail: informacije@tims.еdu.rs

Наставник (звање ванредног или редовног 
професора) у пољу друштвено-хуманистичких 

наука, научна област Физичко васпитање и спорт, 
ужа научна област Комплементарне кинезиолошке 

науке и научна област Менаџмент и бизнис, ужа 
научна област Комплементарне науке менаџмента и 

бизниса у туризму
УСЛОВИ: докторат наука у области менаџмента и испуњеност услова за избор у 
тражено звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има 
одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области.

Наставник (звање ванредног или редовног 
професора) у пољу друштвено-хуманистичких 

наука, научна област Физичко васпитање и спорт, 
ужа научна област Кинезиологија

УСЛОВИ: докторат наука у области физичке културе и испуњеност услова за 
избор у тражено звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кан-
дидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће нау-
чне области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факултета 
за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе 
о испуњености услова: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног државног орга-
на да није осуђиван за кривична дела, као ни да се пред надлежним органи-
ма не води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних 
радова и да достави саме радове. Пријаву о наведеним доказима о испуњавању 
услова конкурса сви кандидати могу послати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом могу се добити на бројеве 
телефона: 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана, у времену од 08,00 
до 16,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

поЉопрИвреДнИ ФакуЛтет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Ветеринарска микробиологија и заразне болести 

животиња
УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука.

Доцент за ужу научну област Физиологија биљака
УСЛОВИ: доктор пољопривредних или природних - биолошких наука.

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

ФакуЛтет технИчкИх наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Производни системи, организација и 

менаџмент

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер инжењер менаџмента - пројект-
ни менаџмент, уписане докторске студије на студијском програму индустријско 
инжењерство - инжењерски менаџмент и услови прописани чланом 72 Закона 
о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Примењене рачунарске науке и 

информатика
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство - 
рачунарство аутоматика, просечна оцена на основним академским студијама 
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изнад 08,00, просечна оцена на мастер студијама изнад 09,50, уписане доктор-
ске студије из области рачунарства и аутоматике, искуство у извођењу вежби 
из предмета који припадају области рачунарског софвера и услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Примењене рачунарске 

науке и информатика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство 
- рачунарство аутоматика, просечна оцена на основним академским студија-
ма изнад 09,00, уписане мастер академске студије из области рачунарства и 
аутоматике - примењене рачунарске науке и информатика и услови прописани 
чланом 71 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни однос (навести 
прецизан назив уже научне области), докази 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, уверење о упису на мастер студије, списак објављених 
научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за 
сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и пот-
пуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

пАнЧЕво

понИштење конкурса 
ош „ДосИтеј оБраДовИћ“

26204 Опово, Братства и јединства 14
тел. 013/681-512

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радна места: наставник математике, са 89% норме - 2 
извршиоца; наставник математике, са 78% норме - 1 извршилац; настав-
ник разредне наставе - 1 извршилац; наставник географије, са 70% нор-
ме - 1 извршилац; наставник руског језика, са 22% норме; наставник 
грађанског васпитања, са 15% норме; наставник физичког васпитања и 
образовања и наставник српског језика, на одређено време.

ош „Ђура ФИЛИповИћ“
26229 Плочица, Светог Саве 1

тел/факс: 013/757-011

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник енглеског језика у другом циклусу 
основног образовања и васпитања

за 44% радног времена

Наставник француског језика
у другом циклусу основног образовања и васпитања 
(обавезни изборни предмет), за 44% радног времена

Спремачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 8, 120 и 121 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13): 1. да кандидати имају одговарајуће образовање - за рад-
на места наставника: високо образовање у складу са чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), односно са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник 
РС“, бр. 11/12 и 15/13) и да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, а за радно место: спремачи-
ца - завршена основна школа; 2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 4. да су држављани РС; 5. да знају 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под 
тач. 1-5 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а под тачком 2 - пре закључења уговора о раду, док доказ под тач-
ком 3 - прибавља школа. Кандидати за радна места наставника који уђу у ужи 

избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима код Националне службе за запошљавање. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидат 
подноси: оверену фотокопију дипломе (за радно место наставника), односно 
сведочанства о завршеној основној школи (за радно место спремачице), доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
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 (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа) 
- само за радна места наставника, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (које није старије од 6 месеци) - за сва радна места, доказ да је стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику (за наставнике), однос-
но основно образовање на српском језику за спремачицу или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома, 
односно сведочанство издато на српском језику која је приложена као доказ 
под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика) - за сва радна места и 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених са холограмом - за сва 
радна места. 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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Рад у школи се одвија у две смене, које се мењају сваке 
друге недеље. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

понИштење конкурса 
ош „3. октоБар“
26361 Локве, Лењинова 95

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: директор, на мандатни период од 4 године.

среДња стручна шкоЛа 
„васа пеЛаГИћ“

26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел/факс: 013/742-200

е-mail: pskovin@open.telekom.rs
www.vasapelagickovin.еdu.rs

Наставник математике
са 50% радног времена

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 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).

Наставник пословне кореспонденције и 
комуникације

са 20% радног времена

УСЛОВИ: лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижев-
ности и које је положило испит из дактилографије; дипломирани економиста 
у области управљања хотелијерством; дипломирани економиста - менаџер за 
туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани економиста - менаџер за 
хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; мастер економиста; мастер тури-
змолог; мастер филолог; мастер професор језика и књижевности. Лица из али-
неје прва до седма која испуњавају услове за наставника и треба да познају 
основе рада на рачунару.

Наставник финансијског пословања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економист; дипломирани економиста - менаџер у рачу-
новодству и ревизији; мастер економиста, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије на студијском програму Економије, ако су 
на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из 
области предмета.

 Наука и образовање



   |  Број 546  |  04.12.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs54 

Наставник спољнотрговинског и девизног 
пословања

са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економист; дипломирани економиста пословно - правног 
смера; дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер 
економиста, претходно завршене студије првог степена - основне академске 
студије на студијском програму економије, ако су на основним академским или 
мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Економика и организација предузећа
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економист; дипломирани економиста - менаџер за тури-
зам, смер туристички менаџмент; дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани економиста - менаџер 
у рачуноводству и ревизији; мастер економиста, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије у области економије; мастер еконо-
миста, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије 
на студијском програму туризам и хотелијерство; мастер менаџер, претходно 
завршене студије првог степена - основне академске студије на студијском про-
граму менаџер у туризму.

Наставник статистике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економист; професор математике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани економиста пословно - правног смера; дипломирани 
економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер економиста, прет-
ходно завршене студије првог степена - основне академске студије на студијс-
ком програму економија; мастер математичар; мастер професор математике; 
дипломирани математичар - мастер, претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математике или примењене мате-
матике; дипломирани професор математике - мастер, претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике. Лица из алинеје шесте треба да су на основним 
академским или мастер студијама изучавала наставне садржаје из области 
предмета статистика. Лица из алинеје седме и осме да су претходно заврши-
ла студије првог степена - основне академске студије на студијском програму 
математике или примењене математике.

Наставник основа пољопривредне производње
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; дипломирани 
инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде, смерови: ратарство - повртарство, општи или хортикулту-
ра; дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и 
воћарско - виноградарски; дипломирани инжењер пољопривреде за воћар-
ство и виноградарство; дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 
дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације; дипломирани инжењер 
пољопривреде за мелиорације земљишта; дипломирани инжењер пољоприв-
реде за заштиту биља и прехрамбених производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер заштита биља; дипломирани инжењер пољопривреде, 
смер или одсек за заштиту биља; дипломирани инжењер агрономије; мастер 
инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије на одсецима: ратарство и повртарство, воћарство и виногра-
дарство, хортикултура, фитомедицина или мелиорације.

Радник у школској радионици  
(грађевинар - столар)

УСЛОВИ: средње образовање одговарајуће стручне спреме.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије - не старије од шест 
месеци; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству, не старије од шест месеци), извод из мати-
чне књиге рођених; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита). Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на број телефона: 013/742-200.

ош „Десанка МаксИМовИћ“
26220 Ковин, Цара Лазара 197

Наставник географије
на одређено време, са 70% норме  

(14 часова недељно)

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 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе.

Исправка оГЛаса 
ГаЛерИја наИвне уМетностИ

26210 Ковачица

Оглас објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
исправља се у делу УСЛОВИ, тако што уместо: високо стручно обра-
зовање, треба да стоји: средње стручно образовање; уместо: најмање 
пет година радног искуства у области организације рада у култури, 
уметности и туризму, треба да стоји: најмање једна година искуства у 
области рада у култури, уметности и туризму.

преДшкоЛска установа „наша раДост“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10

тел. 013/742-812

Шеф исхране - нутрициониста
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - VI/1 степен стручне спре-
ме, виша медицинска школа, одсек за вишег дијететичара - нутриционисту, 
односно лице које има одговарајуће образовање нa студијама првог степена 
(основне струковне студије, односно основне академске студије), односно на 
студијама у трајању од 3 године; дa има психофизичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, 
диплому или уверење о стеченом образовању. Наведена документа се подносе 
у оригиналу или у фотокопији која мора бити уредно оверена. Уверење о неос-
уђиваности прибавља установа по службеној дужности, а уверење о психофи-
зичкој и здравственој способности за рад са децом подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 Наука и образовање

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АдРЕсА:

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом



Бесплатна публикација о запошљавању 55  04.12.2013.  |  Број 546  |   

пИроТ

преДшкоЛска установа „Дечја раДост“
18330 Бабушница, 7. бригаде 18

тел. 010/385-202

Секретар
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је сте-
као високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
са положеним стручним испитом за секретара установе или правосудни испит. 
Кандидат уз пријаву са кратком биографијом прилаже документацију у овере-
ним копијама: диплому о стеченој стручној спреми; уверење да се против њега 
не води кривични поступак; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
трајни извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, копију личне кар-
те, доказ из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља установа, доказ о положеном стручном испиту за секре-
тара установе или правосудном испиту, доказ о школовању на српском језику и 
уверење Министарства унутрашњих послова о казненој евиденцији. Изабрани 
кандидат по коначности одлуке заснива радни однос у установи, на одређе-
но време до повратка запосленог са функције на коју је именован (мировање 
радног односа). Пријава се подноси у року од 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу. За ближа оба-
вештења обратити се на број телефона: 010/385-202.

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.

основна шкоЛа 
„БоЖИДар ДИМИтрИјевИћ козИЦа“

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

Наставник математике
са 360% радног времена

4 извршиоца

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

технИчка шкоЛа
12320 Жагубица, Партизанска бб

Наставник руског језика
са 66,66% радног времена

Наставник историје
са 50% радног времена

Наставник историје уметности
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прописан Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама. Поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона о основама 
система образовања, кандидат треба да има и одговарајуће високо образовање, 
у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, држављанство РС, уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 

Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком 
биографијом кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе 
и одговарајући доказ да је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопија извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ош „Ђура јакшИћ“
Топоница, 12311 Мало Црниће

тел. 012/266-396

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

матичној школи у Топоници

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање, односно стручну спре-
му према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и члану 8 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013), кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове (у складу са чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања „Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11, 55/13): одго-
варајуће образовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду), 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чла-
ном 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа по службеној дужности), држављанство Републике Србије, да 
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, доказ да кандидат поседује образовање у складу са чланом 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања, из педагошких, психо-
лошких 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 или доказ о положе-
ним испитима (кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије) или доказ о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита), оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старија од 6 месеци), оверена копија уверења о држављан-
ству Републике Србије (не сме бити старије од 6 месеци) и доказ да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази не могу бити старији од 
шест месеци. Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се 
не враћа кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
број телефона: 012/266-396.

Наставник математике
са 80% радног времена (16 часова недељно), за рад у 

матичној школи у Топоници

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање, односно стручна спрема према 
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13): стечено одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и стечено звање према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013): професор 
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матике, дипломирани математичар - информатичар; професор математике и 
рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор 
информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломи-
рани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - мате-
матика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер про-
фесор математике и физике; мастер професор математике и информатике; 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 - теоријска математика, професор хемије - математике, 
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професор географије - математике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, профе-
сор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на студијским програми-
ма из области математике или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике, односно математике и информатике. Посебни услови: 
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.

Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да испуњава посебан услов конкурса. Уз пријаву на конкурс доставити сле-
деће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ 
(одговарајућу оверену фотокопију потврде или оверену фотокопију уверења 
високошколске установе о броју остварених бодова, односно положених испита 
из педагогије и психологије, односно оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту или оверену фотокопију испита за лиценцу), да кандидат 
поседује образовање у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања, из педагошких, психолошких 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 или доказ о положеним испитима (кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије) или доказ о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци), оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не сме 
бити старије од 6 месеци) и доказ да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази не могу бити старији од шест месеци. Документација 
се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: да кандидати испуњавају и следеће 
услове, у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11, 55/13): одговарајуће обра-
зовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по 
службеној дужности), држављанство Републике Србије, да знају језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и на број телефона: 012/266-396.

преДшкоЛска установа 
„ЉуБИЦа вреБаЛов“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

тел. 012/210-308

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитачког 
смера, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, молбу за пријем у радни однос. Пријаве слати на адресу 
установе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код в.д. директора и секретара установе и на број телефона: 012/210-
308.

понИштење конкурса 
преДшкоЛска установа 

„МајскИ Цвет“
12220 Велико Градиште, Омладински трг бб

тел. 012/7662-633

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: васпитач, на одређено време преко 60 дана до повратка 
радника са боловања, поништава се у целости.

основна шкоЛа 
„проФесор Брана пауновИћ“

12315 Рашанац

Наставник руског језика
за 45% радног времена

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
за 80% радног времена

Наставник разредне наставе
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, на 

одређено време

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8, 120 и 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и услове прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Поред 
одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године (члан 
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), кан-
дидат мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
ЕСПБ (члан 8 став 4 и 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 члана 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања (члан 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ 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 
ЕСПБ (потврда/уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова, 
односно положеним испитима или оверена фотокопија уверења оположеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу); доказ о држављанству Републи-
ке Србије; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима - подноси се пре закључивања угово-
ра о раду; доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - прибавља школа.

прИјЕпоЉЕ

поново оГЛашава 
основна споМен шкоЛа 

„Гојко ДруЛовИћ“
Радоиња, 31318 Кокин Брод

тел. 033/88-281

Директор

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), у складу са Законом 
о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; пошто је ово конкурс који је поновљен због тога што Школски одбор 
по претходно расписаном конкурсу није изабрао никог од кандидата који су 
конкурисали за директора школе може да буде изабран и наставник који уз 
испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати са одгова-
рајућим образовањем из члана 8 став 2 и кандидати са одговарајућим образо-
вањем из члана 8 став 3 наведеног Закона на овом конкурсу су равноправни. 
Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), диплому или оверен препис (фотокопију) 
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дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверен препис (фотокопију) 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду 
о радном стажу, преглед кретања у служби са биографским подацима, уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак код суда или истрага код 
јавног тужилаштва, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (кандидат доставља пре закључења уговора о раду). Пријаве сла-
ти поштом на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“ или 
предати лично.

Исправка конкурса 
ош „рИФат БурЏевИћ тршо“

36310 Сјеница, Карајукића Бунари

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, мења 
се у важећем делу конкурса, тако што уместо 8 дана од дана објављи-
вања, исти конкурс важи 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Остали део конкурса је непромењен.

ГИМназИја „пИво караМатИјевИћ“
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 30

тел. 033/61-079

Професор српског језика и књижевности
за 15 часова недељно (83,34% норме), на одређено време

Професор руског језика
за 10 часова недељно (55,56% норме), на одређено време

Професор биологије
за 8 часова недељно (40% радног времена), на одређено 

време

Професор хемије
за 6 часова недељно (30% радног времена), на одређено 

време

Професор физике
за 9 часова недељно (45% радног времена), на одређено 

време

Професор музичке културе
за 6 часова недељно (30% радног времена), на одређено 

време

Професор историје
за 15 часова недељно (75% радног времена)

Професор психологије
за 4 часа недељно (20% норме)

Професор информатике
за 8 часова недељно (40% норме), на одређено реме

УСЛОВИ: стручна спрема у наведеном занимању и у складу са Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену копију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак и да није кажњаван.

технИчка шкоЛа
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26

Педагог
за 50% радног времена, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, а по Правилнику 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, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/2008, 5/2011 и 
8/2011); 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 3. 
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; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 - пре закључења уговора о раду, а доказ 
из тачке 3 - прибавља школа.

ош „ЖИвко ЉујИћ“
31320 Нова Варош, Прва нова 18

тел. 033/61-462, 64-313

Наставник српског језика
за 13 часова недељно (72,22% радног времена), на 

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

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, а по Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна 
језик на ком се обавља васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова 
из тач. 1 и 4 подноси се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 - пре закључења 
уговора о раду, а доказ из тачке 3 - прибавља школа.

ГИМназИја прИБој
31330 Прибој, Немањина 37

Професор музичке уметности
за 11 часова недељно (55% норме)

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или нису правнос-
нажном пресудом осуђени за за кривично дело против достојанства личности 
и морала. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: фотокопију или препис 
дипломе, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених - не старији од 6 месеци и уверење да нису осуђивани - не ста-
рије од 6 месеци.

понИштење конкурса 
ош „светИ сава“

36315 Брвине, Сјеница

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за сва радна места, осим радног места под бројем 5, 
зато што нису наведени услови које кандидат мора да испуњава из чл. 
8, чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и чл. 2 и 3 Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 91/2013).

смЕдЕрЕво

понИштење оГЛаса 
ош „ДИМИтрИје ДавИДовИћ“

11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-376, 616-392

Оглас објављен 16.10.2013. годне у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: наставник енглеског језика, на одређено време 
до повратка запослене са одсуства са рада ради неге детета.
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основна шкоЛа 
„херој раДМИЛа шИшковИћ“

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/322-060

Професор разредне наставе, за предмет: српски 
језик

на одређено време до 30.06.2014. године, за 31% радног 
времена (I циклус)

Професор разредне наставе, за предмет: 
математика

на одређено време до 30.06.2014. године, за 31% радног 
времена (I циклус)

Психолог, за предмет: основе животне вештине
на одређено време до 30.06.2014. године, за 7,60% радног 

времена (I циклус)

Професор српског језика
на одређено време до 30.06.2014. године, за 29% радног 

времена (II и III циклус)

Професор математике
на одређено време до 30.06.2014. године, за 10,70% радног 

времена (II и III циклус)

Професор енглеског језика
на одређено време до 30.06.2014. године, за 26,10% радног 

времена (I, II и III циклус)

Наставник или стручни сарадник основне школе, за 
предмет: предузетништво

на одређено време до 30.06.2014. године, за 7,10% радног 
времена (II и III циклус)

Професор информатике и рачунарства, за предмет: 
дигитална писменост

на одређено време до 30.06.2014. године, за 15,30% радног 
времена (I, II и III циклус)

Професор физике
на одређено време до 30.06.2014. године, за 9,40% радног 

времена (II и III циклус)

Професор хемије
на одређено време до 30.06.2014. године, за 9,40% радног 

времена (II и III циклус)

Професор грађанског васпитања и стручни 
сарадник школе, за предмет: одговорно живљење у 

грађанском друштву
на одређено време до 30.06.2014. године, за 16,60% радног 

времена (II и III циклус)

Професор биологије, хемије, физике, за предмет: 
примењене науке

на одређено време до 30.06.2014. године, за 6,90% радног 
времена (III циклус)

Професор историје
на одређено време до 30.06.2014. године, за 9,40% радног 

времена (II и III циклус)

Професор географије
на одређено време до 30.06.2014. године, за 9,40% радног 

времена (II и III циклус)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да поседује стручну спрему у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; савладан „Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образовања одраслих“ у складу са Правил-
ником о врсти образовања наставника који остварују програм огледа функцио-
налног образовања одраслих, модул I и II. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број теле-
фона: 026/322-060.

Мш „коста МанојЛовИћ“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8

тел. 026/222-534

Професор гитаре

Професор гитаре
са 30% ангажовања

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење гитариста, дипломирани музичар 
гитариста, академски музичар гитариста, мастер музички уметник - професио-
нални статус - гитариста, пробни рад до 4 месеца.

понИштење оГЛаса 
ош „вук караЏИћ“

11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб
тел. 026/321-423

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, за радно 
место: спремачица, поништава се у целости.

ош „ИЛИја МИЛосавЉевИћ коЛараЦ“
11431 Коларац

тел. 026/4711-054

Наставник енглеског језика
са 22 радна часа недељно (55% норме), на одређено време 
до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове: да имају одговарајуће 
образовање у смислу чл. 8 и чл. 121 ст. 10 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12), поседовање психичке, физичке и здравствене способности, да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
су држављани Републике Србије, да знају српски језик. Уз пријаву на конкурс 
потребно је да кандидати приложе: радну биографију, уверење о држављан-
ству, диплому или уверење о стеченом образовању, доказ о положеном испиту 
за лиценцу (стручном испиту), доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина (осим за кандидате који су положили 
испит за лиценцу или стручни испит), кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику потребно је да приложе доказ о знању српског језика. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Потребно је 
тражена документа приложити у оригиналу или као оверене фотокопије (ове-
ра не сме бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству - не сме бити 
старије од 6 месеци. Уколико се уместо дипломе прилаже уверење о стеченом 
образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних 
докумената неће се узимати у разматрање.

текстИЛно-техноЛошка И 
поЉопрИвреДна шкоЛа „Деспот ЂураЂ“

11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/640-930

Помоћни наставник у подручју рада хемија и 
неметали

УСЛОВИ: средња стручна спрема - техничар хемијско-технолошке струке, 
хемијско-технолошки техничар, хемијски аналитичар, хемијски лаборант, гео-
лошки техничар за геотехнику и хидрогеологију, оверена фотокопија дипломе, 
држављанство Републике Србије - не старије од 6 месеци (прилаже се на кон-
курс). Уверење о здравственој способности кандидати прилажу по избору, пре 
закључења уговора о раду, а уверење из казнене евиденције (уверење о неос-
уђиваности) - школа прибавља службено, пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

 Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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сомбор

среДња МеДИЦИнска шкоЛа 
„Др руЖИЦа рИп“
25000 Сомбор, Подгоричка 9

тел. 025/430-540

Наставник историје на српском језику
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 

дана, за 30% радног времена

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар; професор историје - гео-
графије; мастер историчар (мора имати претходно завршене основне академске 
студије историје).

Координатор практичне наставе
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 

дана, за 50% радног времена

УСЛОВИ: послове координатора практичне наставе може да обавља лице са VI 
или VII степеном стручне спреме, које испуњава услове за наставника школе у 
подручју здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: Послове наставника може да обавља лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који је уређивао високо образовање почев од 10.09.2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из овог става 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - 
прибавља школа по службеној дужности, држављанство Републике Србије, да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чл. 120 ст. 1 
тачка 5 и чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс поднети: биографске податке, односно радну биографију, 
оверену фотокопију дипломе, доказ о образовању 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, оригинал или оверену фотоко-
пију или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију, држављанство Републике Србије, оригинал или оверену фотоко-
пију - не старије од 6 месеци, доказ о знању језика на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику). Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручних сарад-
ника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

ГИМназИја „нИкоЛа тесЛа“
25260 Апатин, Блок 112 бб

тел. 025/773-211

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена

Наставник физике

Наставник хемије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 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. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
здравствено уверење; извод из матичне књиге држављана. Ближе информације 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 025/773-211. Документа 
слати на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „петар кочИћ“
25280 Риђица, Добровољачка 2

тел. 025/856-027

Школски психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор психологије, дипломирани 
психолог - општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски 
психолог - педагог, дипломирани школско - клинички психолог, дипломирани 
психолог, мастер психолог, дипломирани психолог - мастер, у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 
кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да је кандидат 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 у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праке у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или положен испит за лиценцу. Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе о 
испуњавању услова конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому 
о одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, одговарајућу потврду високошколске установе да испуњавају услов 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или ове-
рену фотокопију лиценце. Пријављени кандидати подлежу претходној провери 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Уверење о некажњавању прибавља школа. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду подноси лекарско уверење. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

преДшкоЛска установа „пчеЛИЦа“
25260 Апатин, Блок 112

тел. 025/773-029

Административни радник - благајник
уз обавезан пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски смер; да кандидат има 3 године 
радног искуства на административно - благајничким пословима (потврда); да је 
држављанин РС - уверење о држављанству; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење о некажњавању); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад у установи (лекарско уверење); добро 
познавање рада у МS Оffice (Wоrd, Еxcel, Интернет), рачуноводствени софтвери. 
Доказе о испуњености горенаведених услова (оригинална документа или ове-
рене фотокопије), кандидат треба да достави уз пријаву на конкурс. Лекарско 
уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неове-
реним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

 Наука и образовање

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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срЕмсК А мИТровИцА

прехраМБено-шуМарска И хеМИјска шкоЛа
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3

тел. 022/622-352

Наставник енглеског језика
са 22,22% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутне запослене

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).

Педагог
са 50% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутне запослене

УСЛОВИ: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски 
психолог - педагог; мастер педагог.

Наставник стручних предмета у подручју рада 
шумарство и обрада дрвета

на одређено време до повратка радника коме мирује радни 
однос по члану 59 ЗОСОВ

УСЛОВИ: дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета; мастер инжењер 
шумарства - претходно завршене основне академске студије у области прераде 
дрвета.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове утврђене Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) и одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама (доставити оверену копију дипломе или уверење о стручној спреми), 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, осим лица 
које је у току студија положило испите из педагогије и психологије или је поло-
жило стручни испит, односно испит за лиценцу, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (доказ се доставља пре закључења 
уговора о раду) - психолошку процену способности кандидата који испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне спреме, а који су се благовремено и 
са потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће надлежна служ-
ба за послове запошњавања, применом стандардизованих поступака; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); држављанство Републике Србије (доставити оригинал или оверену 
копију уверења, не старију од шест месеци); да зна језик на ком се изводи вас-
питно-образовни рад. Наведени услови се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Доказ о стручној спреми, држављанство и 
доказ да кандидат зна језик на ком се изводи васпитно-образовни рад - подносе 
се уз пријаву на конкурс, доказ о психофизичкој и здравственој способности 
- пре закључења уговора о раду, доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави и извод из матичне књиге 
рођених или извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена копија). 
Пријаве на конкурс са личном и радном биографијом (и контакт телефон), као 
и потребном документацијом о испуњености услова конкурса, слати на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „Душан јерковИћ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа, држављанство Републике Србије; психичка, физич-
ка  и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву кандидат доставља (у оригиналу или у овереној фотокопији): доказ 
о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве подносити 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, лично или на 
адресу школе. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве са неовере-
ном документацијом неће се узимати у обзир.

понИштење ДеЛа конкурса 
основна шкоЛа 

„сЛоБоДан БајИћ паја“
22410 Пећинци, Школска 8

тел. 022/436-166

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник немачког језика, на одређе-
но време до повратка запослене са породиљског одсуства.

основна шкоЛа „Бранко раДИчевИћ“
22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1

тел/факс: 022/443-110
е-mail: skolanik@gmail.com

Наставник хемије
са 20% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
са 20% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 10% радног времена

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове на основу члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: висока стручна спрема у складу са чл. 8 и чл. 
68 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 2/2009, 4/2009); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике  
Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: кратку биографију; оверену 
копију дипломе о стеченом високом образовању; фотокопију личне карте или 
очитану личну карту; уверење о држављанству Републике Србије или оверену 
копију; извод из матичне књиге рођених или оверену копију. Уверење о нео-
суђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака, по окончању конкурса, за кандидате који су 
ушли у ужи избор. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом или 
лично на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 
022/443-110.

ош „сЛоБоДан БајИћ паја“
22322 Нови Карловци, Главна 31

тел. 022/584-014

Наставник енглеског језика и књижевности као 
обавезног предмета у првом циклусу основног 

образовања и васпитања
за 6 часова у настави недељно  

(30% радног времена), на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у чл. 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене чл. 8, 120 и 121 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и чланом 2 став 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13): 1) професор одговарајућег стра-
ног језика; 2) професор разредне наставе; 3) дипломирани филолог, односно 
професор језика и књижевности; 4) дипломирани школски педагог или школ-
ски психолог; 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6) настав-
ник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145 и 146 Закона о основ-
ној школи; 7) наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним 
испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника; 
8) наставник разредне наставе; 9) лице које испуњава услове за наставника 
предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило 
испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике 
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наставе; 10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 
11) професор разредне наставе који је на основним студијама савладао про-
грам 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 из тач. 2, 4, 
5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег језика треба да посе-
дују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица 
из тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Зајед-
ничког 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 универзите-
та 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 
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 
одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - 
мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мас-
тер професор или професор у предметној настави и наставник у предметној 
настави са положеним испитом Б2. Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
горенаведених дисциплина); 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; држављанство РС; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са кратком биографијом прило-
жити: CV, доказ о одговарајућем образовању (оверена копија дипломе траженог 
степена и врсте образовања или уверења ако диплома није уручена); доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова (оверена копија доказа који издаје високошколска установа, односно 
уверење или други одговарајући документ 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 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 држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рен препис/фотокопија); извод из матичне књиге рођених - нови, у оригиналу 
или оверен препис/фотокопија. Оверене копије поднетих доказа уз пријаву не 
смеју бити старије од 6 месеци. Проверу психолошких способности за рад са 
децом и ученицима обавиће надлежна служба за запошљавање, са кандида-
тима које упути директор школе, након извршеног ужег избора кандидата који 
испуњавају услове конкурса. Уверење из казнене евиденције прибавља школа 
по службеној дужности, од стране надлежне полицијске управе. Лекарско уве-
рење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од стране кандидата који 
је примљен по конкурсу. Фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе или донети лич-
но у просторије школе, радним даном, од 08,00 до 13,00 часова.

сУбоТИцА

преДшкоЛска установа „наша раДост“
24000 Суботица, Антона Ашкерца 3

Васпитач
10 извршилаца

Васпитач
за рад на мађарском језику

3 извршиоца

УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове: да има одговарајуће образовање пред-
виђено чланом 8 Закона, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона, држављанство Републике Србије, да 
зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс 
потребно је да кандидат приложи следеће доказе: оригинал или оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија који не могу да буду старији од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија са 
холограмом), кандидат који је стекао образовање на српском језику сматра се 
да познаје језик на ком се изводи образовно-васпитни рад, односно кандидат 
који је стекао образовање на мађарском језику сматра се да познаје језик на 
ком се изводи образовно-васпитни рад. Кандидат треба да поднесе радно-про-
фесионалну биографију. Уверење да кандидат није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак - прибавља установа. Доказ који се односи 
на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско 
уверење), подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве се шаљу на адресу установе, са назнаком: „Конкурс 
за избор и пријем у радни однос 10 (десет) васпитача на неодређено време 
на српском језику и 3 васпитача на неодређено време на мађарском језику“. 
Неблаговремено послате и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Медицинска сестра - васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом о раду, кандидат 
мора испуњавати и следеће посебне услове: да има одговарајуће образовање: 
средње образовање - медицинска сестра - васпитач, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно-об-
разовни рад. Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат приложи следеће 
доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија који не могу да 
буду старији од шест месеци), извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија са холограмом), кандидат који је стекао 
образовање на српском језику сматра се да познаје језик на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад, односно кандидат који је стекао образовање на мађарском 
језику сматра се да познаје језик на ком се изводи образовно-васпитни рад. 
Кандидат треба да поднесе радно-професионалну биографију. Уверење да кан-
дидат није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак прибавља 
установа. Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (лекарско уверење) - подноси се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се шаљу на адресу устано-
ве, са назнаком: „Конкурс за избор и пријем у радни однос 6 медицинских сес-
тара - васпитача на неодређено време“. Неблаговремено послате и непотпуне 
пријаве кандидата неће се разматрати.

Референт за јавне набавке

УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом о раду, кандидат 
мора испуњавати и следеће посебне услове: да има одговарајуће образовање: 
средња стручна спрема (средња економска школа - економски техничар или гим-
назија), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се 
остварује васпитно-образовни рад, једна година радног искуства, пасивно знање 
употребе рачунара. Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат приложи 
следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија који не могу 
да буду старији од шест месеци), извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија са холограмом). Кандидат који је стекао 
образовање на српском, мађарском или хрватском језику сматра се да испуњава 
услов из тачке 5 претходног става. Кандидат треба да подносе своју радно-про-
фесионалну биографију. Уверење да кандидат није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак - прибавља установа. Доказ који се односи 
на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уве-
рење) - подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве конкурс са доказима 
о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве се шаљу на адресу установе, са назнаком: „Конкурс за 
избор и пријем у радни однос референта за јавне набавке на неодређено време“. 
Неблаговремено послате и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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Спремачица - сервирка
са 50% радног времена

Спремачица - сервирка
са 60% радног времена

Спремачица - сервирка
7 извршилаца

УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом о раду, кандидат 
морају испуњавати и следеће посебне услове: да има одговарајуће образо-
вање: основна школа, да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона, да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс потребно је да кандидат приложи следеће доказе: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе/сведочанства о стеченом образовању, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија који не могу да буду старији 
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија са холограмом). Кандидат који је стекао образовање на 
српском, мађарском или хрватском језику сматра се да испуњава услов из тачке 
5 претходног става. Кандидат треба да подносе радно - професионалну биогра-
фију. Уверење да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак - прибавља установа. Доказ који се односи на психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) - подноси се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
шаљу на адресу установе, са назнаком: „Конкурс за избор и пријем у радни 
однос спремачице - сервирке на неодређено време“. Неблаговремено послате и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „МајшанскИ пут“
24000 Суботица, Мајшански пут 87

тел. 024/576-700

Наставник физике
са 40% радног времена, на мађарском наставном језику

Наставник математике
за рад на мађарском наставном језику

Наставник математике
са 67% радног времена, за рад на српском и мађарском 

наставном језику

Натавник математике

Наставник музичке културе
за рад на српском и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Закону о основама система 
образовања и васпитања и Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник РС“, бр. 16/2012) - студије другог степена по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или основне студије у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела која су наведена у ставу 1 тач. 3 члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (знање српског и 
мађарског језика). Кандидати су дужни да приликом подношења пријаве на 
конкурс приложе доказе о испуњености услова: диплому или оверену фотоко-
пију дипломе, уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не може да буде старије од шест месеци), оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, за доказивање знања српског и мађарског 
језика: оверену фотокопију сведочанства или дипломе да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на језику на ком се остварује образов-
но-васпитни рад или доказ да је положио испит из мађарског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Проверу психолошке способности 
кандидата за рад са ученицима извршиће Национална служба за запошљавање 
у Суботици, пре доношења одлуке директора о пријему одговарајућег кандида-
та. Пре заснивања радног односа, односно потписивања уговора о раду, кан-
дидат треба да прибави лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима. Рок за подношење пријаве је осам дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс подносе се на адресу школе.

ош „МИросЛав антИћ“
24413 Палић, Трогирска 20

тел. 024/753-028

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
и да зна језик на ком се одвија образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву 
треба да приложи: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом образо-
вању и уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију). Пријаве 
на конкурс доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

унИверзИтет у новоМ саДу 
ГраЂевИнскИ ФакуЛтет у суБотИЦИ

24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Стручни сарадник за потребе студентске службе, 
скриптарнице и Истраживачког иновационог центра

УСЛОВИ: диплома VII степена - грађевинске струке, минимум 5 година рад-
ног искуства, познавање рада на рачунару, коришћење софтвера за уређивање 
текста (Оpen, Оffice, МS Wоrd, Еxcel) и софтвера за техничку обраду цртежа 
(CAD, Corel, InkScape или слично), служење енглеским језиком, како на високом 
конверзационом нивоу, тако и за потребе писане кореспонденције са иностра-
ним партнером. Предност: познавање садржаја студијских програма и процеса 
њихове акредитације или искуство на сличним пословима, познавање литера-
туре потребне за неометано праћење наставе. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: кратку биографију и диплому факултета. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се размат-
рати. Ближе информације могу се добити на број телефона: 024/554-300. Прија-
ве са доказом о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, 
Грађевински факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

ош „светИ сава“
24000 Суботица, Аксентија Мародића бб

тел. 024/692-120

Радник на одржавању хигијене у школи

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове прописане Законом о основама система образовања и 
васпитања, да поседује одговарајући степен стручне спреме (I степен, основ-
на школа) и да има држављанство Републике Србије. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат под-
носи пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној 
дужности. Уз пријаву приложити доказе о стеченом образовању и уверење о 
држављанству РС. Пријаве слати на адресу школе. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

 Наука и образовање

Национална служба за запошљавање

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

ИнФорМИсаност 
сИГурност 
саМопоузДање
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ош „јован јовановИћ зМај“
24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22

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

Професор математике

Професор математике
за рад на мађарском наставном језику

Професор математике
са 83% радног времена, за рад на мађарском наставном 

језику

Професор математике
са 20% радног времена

Професор физике
са 40% радног времена

Професор музичке културе
са 25% радног времена, за рад на мађарском наставном 

језику

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који има одговарајуће 
високо образовање, а у свему према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, доказ 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи. Психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши служба за запошљавање. Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ о знању језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику), доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

ош „вук караЏИћ“
24210 Бајмок, Маршала Тита 1

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање - професор математике, дипломирани матема-
тичар, 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 математике
са 28% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање - професор математике, дипломирани матема-
тичар, 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 музичке културе
са 20% радног времена

УСЛОВИ: високо или више образовање - академски музичар, дипломирани 
музичар - музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музи-
чар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - дири-
гент, дипломирани диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани 
музиколог, наставник музичке културе, дипломирани музичар - акордеониста, 
дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипло-
мирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, 
дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипло-
мирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани 
музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани 
музичар - виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музи-
чар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музи-
чар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар - 
фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, 
дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, профе-
сор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, профе-
сор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломира-
ни музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, професор 
музичког васпитања, дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста, 
дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригнет хора), мастер тео-
ретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, 
музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професио-
нални статуси), мастер композитор.

Наставник ликовне културе
са 70% радног времена

УСЛОВИ: високо или више образовање - дипломирани сликар, академски сли-
кар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски вајар 
- ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипло-
мирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор 
ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне култу-
ре, дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе, 
дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе, дипломирани 
сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор, дипло-
мирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, 
дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломира-
ни графичар - професор, професор ликовних уметности, наставник ликовне 
уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер 
примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и 
рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице 
са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факулте-
том примењених уметности и дизајна.

Наставник српског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање - 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 југосло-
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 језици-
ма, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу 
у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са 
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипло-
мирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика 
и српске књижевности, дипломирани компариста, мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
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Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са 
компаристиком), мастер професор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност).

Наставник физике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање - професор физике, дипломирани физичар, про-
фесор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор 
физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, 
професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за 
основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипло-
мирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије 
за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основ-
ну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и опш-
тетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, про-
фесор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, 
дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мас-
тер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике 
- метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипло-
мирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физи-
ке - хемије - мастер, дипломирани професор физике - информатике - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - 
теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - при-
мењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области физике.

Наставник енглеског језика
са 42% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање - 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 англис-
та - мастер.

Наставник немачког језика
са 20% 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).

Професор разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо или више образовање - 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 учитељ - мастер, профе-
сор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у одељењима на мађарском 

наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање - професор математике, дипломирани матема-
тичар, 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
са 44% радног времена, за рад у одељењима на мађарском 

наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање - 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 англис-
та - мастер.

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

наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање - професор физике, дипломирани физичар, про-
фесор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор 
физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, 
професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за 
основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипло-
мирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије 
за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основ-
ну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и опш-
тетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, про-
фесор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, 
дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мас-
тер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике 
- метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипло-
мирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физи-
ке - хемије - мастер, дипломирани професор физике - информатике - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - 
теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - при-
мењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области физике.

Наставник хемије
са 20% радног времена, за рад у одељењима на мађарском 

наставном језику

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.

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 члану 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 напреднаведено 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, 
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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 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није 
осуђиван прибавља школа. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

шАбАц

среДња шкоЛа
15220 Коцељева, Доситејева 1

Професор математике

Професор математике
са 55% радног времена

Професор електротехнике
са 20% радног времена

Професор француског језика
са 38% радног времена

Професор физике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
средњој школи. Уз пријаву приложити доказе о испуњености тражених услова, 
копију дипломе и држављанство. Пријаве слати на горенаведену адресу.

среДња поЉопрИвреДна шкоЛа 
са ДоМоМ ученИка шаБаЦ

15000 Шабац, Војводе Путника 58

Школски педагог
са 50% радног времена, на одређено време, замена 

радника одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове предвиђене чл. 8, 120, 121, 
130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одгова-
рајуће образовање: дипл. педагог, професор педагогије, дипл. школски психо-
лог - педагог, дипл. педагог - мастер; да имају 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; држављанство Републике Србије; да знају језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад и да испуњавају посебне услове пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама, Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у развоју и Правилником о врсти стручне 
спреме васпитача и стручних сарадника у домовима. 

Наставник ветеринарске групе предмета
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове предвиђене чл. 8, 120, 121, 
130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одгова-
рајуће образовање: дипл. ветеринар, доктор ветеринарске медицине; да имају 
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; држављанство 
Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и 
посебни услови предвиђени Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју и Правилни-
ком о врсти стручне спреме васпитача и стручних сарадника у домовима. 

Наставник пољопривредне групе предмета
са 50% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове предвиђене чл. 8, 120, 121, 
130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одго-
варајуће образовање: дипл. инж. пољопривреде за ратарство, дипл. инж. агро-
номије, дипл. инж. пољопривреде, смер ратарски, мастер инж. пољопривреде, 
претходно завршене основне академске студије на одсеку Ратарство и повртар-
ство; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 и посебни услови предвиђени Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама, Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју и Правилником о врсти стручне спреме васпитача и стручних 
сарадника у домовима.

Васпитач у школском дому
са 60% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове предвиђене чл. 8, 120, 121, 
130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одго-
варајуће образовање: са стеченим високим образовањем на студијама другог 
степена или стеченим високим образовањем на студијама у трајању од најмање 
четири године на филолошком, филозофском, природно - математичком, педа-
гошком и техничком факултету и факултету за физичко васпитање; да имају 
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; држављанство 
Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и 
посебни услови предвиђени Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју и Правилни-
ком о врсти стручне спреме васпитача и стручних сарадника у домовима.

Наставник општеобразовних предмета за ученике 
лако ометене у развоју

на одређено време, замена радника одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове предвиђене чл. 8, 120, 121, 
130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одгова-
рајуће образовање: професор, односно дипл. дефектолог – олигофренолог; да 
имају 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; држављанство 
Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и 
посебни услови предвиђени Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју и Правилни-
ком о врсти стручне спреме васпитача и стручних сарадника у домовима.

Помоћни наставник за извођење практичне наставе, 
за образовни профил: техничар хортикултуре

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове предвиђене чл. 8, 120, 121, 
130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одго-
варајуће образовање: техничар хортикултуре, пољопривредни техничар; да 
имају 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; држављанство 
Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и 
посебни услови предвиђени Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју и Правилни-
ком о врсти стручне спреме васпитача и стручних сарадника у домовима.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног 
сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену способности за рад са ученицима, а коју ће вршити надлеж-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско 
уверење о здравственој способности за рад са ученицима, не старије од 6 месе-
ци. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Уз пријаву кандидат треба да 
достави: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Пријаве са потребним документима подносе се лично или поштом на адресу 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 015/344-583.
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МеДИЦИнска шкоЛа 
„Др анДра јовановИћ“

15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175

Професор интерне медицине са негом - теорија
са 56% радног времена

Професор хематологије са трансфузиологијом - 
теорија

Професор инфектологије са негом - теорија
са 39% радног времена

Професор неуропсихијатрије са негом - теорија
са 30% радног времена

Професор педијатрије са негом - теорија
са 26% радног времена

Професор гинекологије са негом - теорија
са 9% радног времена

Професор акушерства са негом
са 13% радног времена

Професор гинекологије и акушерства са негом
са 26% радног времена

Професор хирургије са негом - теорија
са 56% радног времена

Професор епидемиологије - теорија
са 9% радног времена

Професор медицине рада
са 9% радног времена

Професор микробиологије и паразитологије са 
епидемиологијом

са 10% радног времена

Професор физикалне терапије - теорија
са 10% радног времена

Професор кинезитерапије
са 15% радног времена

Професор основа клиничке медицине
са 15% радног времена

Професор ортодонских апарата - теорија
са 9% радног времена

Професор санитарне хемије - теорија
са 17% радног времена

Професор токсиколошке хемије - теорија
са 19% радног времена

Професор биологије
са 10% радног времена

Професор екологије
са 10% радног времена

Наставник вежби и вежби у блоку из  
здравствене неге

са 54% радног времена, на одређено време - замена 
одсутног радника

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и испуњени други услови из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и одговарајућа специјализација, односно стручно звање из 
Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 5/91...8/11 и 9/13), односно за радно место под тач. 21 - одговарајуће 
високо или више образовање у складу са наведеним прописима; да кандидати 
имају 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; да знају језик 

на ком се остварује образовно-васпитни рад; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњености 
услова: доказ о стеченом образовању - оверена фотокопија, доказ о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања (положени испити 
у току школовања или положен испит за лиценцу); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) - не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Доказ из 
тачке 2 овог конкурса доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду, а доказ из тачке 3 за изабраног кандидата прибавља школа. Проверу 
психофизичких способности са рад са децом и ученицима вршиће Национална 
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а пре доно-
шења одлуке о избору. На психофизичку проверу биће упућени само они кан-
дидати који уђу у ужи избор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ 
или доставити лично.

ош „Мајур“
15353 Мајур, Светог Саве 4
тел. 015/376-542, 376-215

Наставник српског језика
на одређено време, до повратка запослене са породиљског 

одсуства, а најдуже до 01.10.2014. године

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

запослене са боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 8 и чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/2011, 55/2013), као и услове утврђене Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и да има 
одговарајуће образовање, психофизичку 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 обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се настава изводи. Кандидат уз пријаву на конкурс подноси: доказ о одгова-
рајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о 
држављанству - оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на горенаведену адресу.

Исправка конкурса 
ош „стојан новаковИћ“

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
мења се у делу услова, тако што уместо: Кандидати уз пријаву тре-
ба да доставе следећа документа: оверену фотокопију сведочанства 
о завршеном основном образовању, оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), треба да стоји: Кандида-
ти уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци). Остатак конкурса је непромењен.

УжИцЕ

основна шкоЛа за оБразовање 
ученИка са сМетњаМа у 

развоју „МИоДраГ в. МатИћ“
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1

тел. 031/563-690
факс: 031/563-690

е-mail: specijalnaskola@open.telekom.rs

Соматопед

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инва-
лидним лицима; мастер дефектолог који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација са моторич-
ким поремећајима, дипл. дефектолог - мастер који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације 
особа са моторичким поремећајима; мастер дефектолог који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилита-
тора и едукатора за вишеструку ометеност; дипломирани дефектолог - мас-
тер 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 за 
вишеструку ометеност. Пријаве са потпуном документацијом: извод из матичне 
књиге рођених до 6 месеци, уверење о држављанству до 6 месеци и оверену 
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копију дипломе, доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. За додатне информа-
ције звати на број телефона: 031/563-690. Изабрани кандидат је дужан да по 
пријему у радни однос достави лекарско уверење о психофизичкој и здравстве-
ној способности за рад, доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 
3 истог члана Закона о основама система и образовања и васпитања. Потврду о 
некажњавању прибавља школа.

вИсока посЛовно - технИчка шкоЛа 
струковнИх стуДИја

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Професор струковних студија за ужу научну област 
Грађевинско инжењерство, наставни предмети: 

Бетонске конструкције 1, Бетонске конструкције 2, 
Технологија грађења, Мостови и Пројектовање и 

грађење АБ конструкција

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора наука из научне 
области за коју се бира, завршен грађевински факултет, објављени стручни 
и научни радови и радно искуство у настави. Кандидати уз пријаву на кон-
курс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе или уверења (уколико 
диплома није издата) о стеченом научном звању доктора наука, магистра наука, 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, списак научних и струч-
них радова и потврду о радном искуству у настави. Услови за избор прописани 
су Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о системати-
зацији радних места и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве 
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

ош „МИто ИГуМановИћ“
31260 Косјерић, Светосавска 2

тел. 031/781-442

Професор биологије
на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутног 

запосленог, са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са чланом 8, чланом 120 и 
чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања, а 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основним школама. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказе о испуње-
ности услова у погледу стручне спреме и уверење о држављанству. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

понИштење конкурса 
основна шкоЛа за оБразовање 
ученИка са сМетњаМа у развоју 

„МИоДраГ в. МатИћ“
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1

тел. 031/563-692

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: соматопед, на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, поништава се у целости.

ош „сЛоБоДан секуЛИћ“
31000 Ужице, Норвешких интернираца 1

тел. 031/560-070

Наставник француског језика
са 67% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у 
складу са чланом 8 и чланом 121 став 9 и 10 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и чланом 
3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведна у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност и држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: доказ о испуњености услова у 
погледу стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и 
доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-

плина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова или да су у току студирања положили испит 
из психологије и педагогије или положили стручни испит, односно испит за 
лиценцу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, на адресу шко-
ле. Последњи дан када истиче рок за пријављивање на конкурс рачуна се према 
конкурсу објављеном у публикацији „Послови“. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

вАЉЕво

нароДнИ Музеј ваЉево
14000 Ваљево, Трг војводе Мишића 3

тел. 014/224-641

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора музеја може бити именовано лице које поред општих 
услова прописаних законом испуњава и следеће услове: да има високу стручну 
спрему - филозофски факултет: групе историја, историја уметности, етнологија 
и археологија; три године радног искуства на пословима из области културе и 
положен стручни испит законом прописан за рад у музејима; да је учествовало 
и руководило стручним, научним и музеолошким пројектима; да поседује руко-
водеће способности, знања и искуства. Кандидат за директора дужан је да уз 
пријаву на конкурс достави: предлог програма рада и развоја музеја за период 
од четири године; оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену 
потврду о положеном стручном испиту прописаном законом за рад у музејима; 
оверену копију радне књижице или други доказ о адекватном радном искуству; 
биографију која садржи елементе који указују на поседовање руководећих спо-
собности, знања и искустава и руковођење или учешће у стручним, научним 
или музеолошким пројектима; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; оверену копију личне карте; лекарско уве-
рење о здравственој способности; уверење (не старије од 6 месеци) надлежног 
органа да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дужности. Пријаве слати у року од 15 
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком: „За Управни 
одбор - конкурс за директора“.

ош „сестре павЛовИћ“
14246 Белановица, Вука Караџића 27

тел. 014/3449-118, 3449-116

Професор математике
са 90% радног времена

Професор физичког васпитања
са 60% радног времена

Професор историје
са 35% радног времена

УСЛОВИ: услови за избор кандидата утврђени су Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013) и чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13). Кандидат треба да има одговарајуће образовање, психичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике 
Србије. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности канди-
дата прибавља школа. Поред пријаве за пријем у радни однос, кандидати треба 
да доставе и оверене фотокопије (не старије од 6 месеци) докумената којима 
доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова слати на горенаведеу адресу.

 Наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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ваЉевска ГИМназИја
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Професор музичке културе
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да приложе: кратку биографију, овере-
ну фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију 
или оригинал), уверење о држављанству (оверену фотокопију или оригинал, не 
старије од 6 месеци), 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. 
Поред општих услова (члан 8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), кандидати морају 
испуњавати и посебне услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 
4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/2011 и 2/2013).

ош „МИЛан Муњас“
14210 Уб, Вука Караџића 25

тел. 014/411-837

Сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар.

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО: На конкурс се могу пријавити лица која поред осталих услова за 
заснивање радног односа прописаних Законом о раду, испуњавају и посебне 
услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс поднесу: оверену фотокопију дипломе или уверења о 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству РС - не старије од 6 месе-
ци (или оверену копију) и извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рену копију. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

преДшкоЛска установа 
ДечИјИ вртИћ „невен“
14242 Мионица, Др Аце Обрадовића бб

тел. 014/3421-039

Васпитач
на одређено време до повратка радника са боловања

2 извршиоца

Васпитач
за рад у предшколској групи у Дучићу, на одређено време 

до истека реализације припремног предшколског програма, 
а најдуже до краја школске 2013/2014. године

Васпитач
за рад у предшколској групи Крчмар - Буковац, на одређено 

време до истека реализације припремног предшколског 
програма, а најдуже до краја школске 2013/2014. године

Васпитач
за рад у предшколској групи у Осеченици, на одређено 

време до истека реализације припремног предшколског 
програма, а најдуже до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду треба 
да испуњава и посебне услове: држављанство Републике Србије, више обра-
зовање васпитача или високо образовање васпитача на студијама првог сте-
пена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик), да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном 
пресудом у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству РС, 
оверен препис - фотокопију дипломе, доказ да кандидат поседује образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу са чланом 8 

став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (доказује се ове-
реном копијом уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу 
или копијом уверења да је кандидат у току студија положио испите из педаго-
гије или психологије или копијом уверења да је тражено образовање стечено 
на високошколској установи у оквиру акредитованог студијског програма или 
кроз програм образовања током читавог живота). Здравствено уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, односно општу 
здравствену способност, кандидат подноси након доношења одлуке о избору, а 
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља установа. Кандидати који уђу у ужи избор биће послати на психо-
лошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.

ош „прота Матеја ненаДовИћ“
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Педагог

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидати треба да су стекли одго-
варајуће високо образовање и да испуњавају услове сходно члану 8 и члану 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), као и услове предвиђене Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз својеручно потписану пријаву на 
конкурс доставити: доказ о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, да кандидат 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о 
стеченој стручној спреми или уверењем о положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. Проверу психофизич-
ких способности кандидата, као доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, врши надлежна службе 
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, а лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду. 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. Сви докази се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији, а 
уверења не могу бити старија од шест месеци. Пријаве се достављају лично или 
поштом, на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

врАЊЕ

ош „вук караЏИћ“
17530 Сурдулица, Јадранска бб

тел. 017/815-950

Васпитач у припремном одељењу
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, тј. 

до 31.08.2014. године

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до 31.08.2014. године, за 50% радног 

времена

Наставник предмета: Чувари природе
на одређено време до 31.08.2014. године, за 15% радног 

времена

УСЛОВИ: У складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у радни однос у школи може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом, и ако: 1) одговарајуће образовање у складу са чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања, завршен одговарајући 
факултет са стеченим звањем које је предвиђено Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4) држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже доказе под тач. 1 и 4; доказ под тач. 2 кандидат подноси непосредно 
пре закључења уговора о раду, а доказ под тач. 3 прибавља школа.

 Наука и образовање
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ош „Бора станковИћ“
Тибужде, 17500 Врање

тел. 017/441-793

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године, за рад у издвојеном одељењу на Барелићу

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар 
за рачуноводство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства.

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, за рад у истуреном одељењу 
Барелић, на одређено време до краја школске године, 

односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипло-
мирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани 
композитор.

Наставник математике
са 45% радног времена, за рад у школи у Тибужду, на 

одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани мате-
матичар за теоријску математику, дипломирани математичар за рачуноводство 
и информатику, професор математике и рачуноводства.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, а најдуже до 31.08.2014. године, за рад у школи 
у Тибужду

УСЛОВИ: проферсор српског језика и књижевности, професор српске књижев-
ности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевно-
шћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима.

Наставник француског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, а најдуже до 31.08.2014. године, за рад у школи 
у Тибужду

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књи-
жевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет - профил 
француски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет - профил француски језик).

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка привремено распоређеног 
радника, а најдуже до 31.08.2014. године, за рад у Старој 

Брезовици

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер.

Наставник српског језика
са 90% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.08.2014. 
године, за рад у школи у Тибужду

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, професор српске књижев-
ности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевно-
шћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат је у оба-
вези да поднесе: диплому о завршеној стручној школи, извод из матичне књиге 
рођених, држављанство РС, доказ да није осуђиван и да се против њега не води 
истрага. Пријаву са овереним доказима о испуњавању услова конкурса достави-
ти у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

ош „вук караЏИћ“
17523 Прешево, Железничка 14б

тел. 017/664-387

Књижничар
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у ОШ и Правилником о органи-
зацији и систематизацији радних места, да кандидати имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања и да имају држављан-
ство РС. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак. Уверење о здравственој 
способности подноси се пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђива-
ности прибавља школа.

ош „Бранко раДИчевИћ“
17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40

тел. 017/474-807

Секретар

УСЛОВИ: Кандидат 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 испуњава и посебне 
услове прописане чл. 68 и чл. 120 став 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и има 
одговарајуће образовање: дипломирани правник - мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство 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 
овереној фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се подносе на адресу школе.

среДња стручна шкоЛа 
„МИЛутИн БојИћ“

17525 Трговиште
тел. 017/452-104

Професор математике
за 18 часова недељно

Професор историје
за 6 часова недељно

Професор руског језика
за 12 часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих 
услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама 
члана 8 став 2 тач. 1 и 2 и члана 120 Закона о основама система и образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013): да има одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у средњој школи. Поред пријаве на конкурс, кандидат 
треба да достави и оверене фотокопије докумената којима доказује да испуња-
ва услове конкурса: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавање, а кандидате упућује школа. Пријаве се подносе на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.
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ош „зенеЉ хајДИнИ“
Рајинце, 17523 Прешево

тел. 062/311-470

Професор српског језика
предметна настава, 9 часова недељно

Професор музичке културе
за 12 часова недељно

Професор енглеског језика
за 8 часова недељно, разредна настава, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског одсуства, односно до 

30.09.2015. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања; да је кандидат 
држављанин РС; да кандидат није осуђиван и да се не води истрага за кривич-
но дело које онемогућава рад у просвети и да поседује доказ о знању језика на 
ком се изводи наставно-образовни рад. Уз пријаву доставити: препис дипломе 
о завршеном факултету, уверење о здравственом стању, уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци и уверење основног и вишег суда да се не води 
истрага и да није осуђиван за кривично дело. У школи се изводи настава на 
албанском језику. Рок за пријављивање је 15 дана.

ЗАјЕЧАр

основна шкоЛа 
„МИтропоЛИт МИхаИЛо“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

тел. 018/833-100

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, са 45% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред општих услова пред-
виђених 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). Доказ о неосуђиваности 
за све кандидате прибавља школа, док доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима - подноси изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење 
о држављанству; оверену копију дипломе о стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених; доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским ситемом преноса бодова. Уколико је канди-
дат у току студија положио испите из педагогије и психологије 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 српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на конкурс“ и назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

ЗрЕЊАнИн

ош „Иво ЛоЛа рИБар“
23244 Сутјеска, Бориса Кидрича 10

тел. 023/851-002

Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност или мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик) или мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик). Поред наведених услова, канди-
дат треба да испуњава и следеће услове: држављанство Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: оригинал, оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи и уверење о држављанству. Проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, по захтеву школе. Уверење о здравственој 
способности од надлежне здравствене установе кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа служ-
беним путем. Документа се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу школе.

МеДИЦИнска шкоЛа
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник географије
на мађарском наставном језику, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 дана, са 10% радног 

времена

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ; професор историје - 
географије; дипломирани географ - просторни планер; дипломирани профе-
сор географије - мастер; мастер географ (услов: претходно завршене основне 
академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије, двопредметне студије биологије и географије), мастер 
професор географије (услов: претходно завршене основне академске студије 
студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, 
двопредметне студије биологије и географије), мастер професор географије 
и информатике (услов: претходно завршене основне академске студије сту-
дијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, 
двопредметне студије биологије и географије), мастер професор биологије и 
географије (услов: претходно завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопре-
дметне студије биологије и географије). Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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), 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 
9/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији 
послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: најмање 15 година старости 
(општи услов); одговарајуће образовање; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова из члана 121 став 
7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је стекао средње, више или високо образовање 
на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе - мађарски језик 
(оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској 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 (уверење одговарајуће високошколске установе 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће бити разматране. С обзиром да школа прибавља доказ о неос-
уђиваности, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 
потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца 
и девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве 
се шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, 
са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна обавештења могу се добити од 
секретара школе, лично или на број телефона: 023/533-270.

ош „соња МарИнковИћ“
23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање 
радног односа мора испуњавати и посебне услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања (чл. 120-122): одговарајуће образовање, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. За обављање послова спремачице радни однос се може 
засновати са лицем које испуњава услове за заснивање радног односа и да има 
I степен стручне спреме, односно завршену основну школу. Уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду, уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 
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120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа 
прибавља по службеној дужности, фотокопије приложених докумената морају 
бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова, са 
назнаком: „Пријава на конкурс“, доставити на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „МИЛош ЦрњанскИ“
Српски Итебеј, Омладинска 2

тел. 023/837-458

Професор географије
у настави на мађарском језику, са 7 часова (35% норме), на 

одређено време до повратка запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству Републике Србије, доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања (образовање из психолош-
ких, педагошких, методичких дисциплина), доказ да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ош „соња МарИнковИћ“
23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Наставник математике
на одређено време, са 22% радног времена, за рад у 

одељењима на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање 
радног односа мора испуњавати и посебне услове прописане Законом о осно-
вама система образовања и васпитања (члан 120-122): одговарајуће образо-
вање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Наставник, васпитач и стручни сарадник је лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Наведена лица морају имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се 
да ово образовање има лице које је у току студија положило испите из педаго-
гије и психологије или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу. 
За рад са децом, лице које испуњава све горенаведене услове, ако је стекло 
одговарајуће образовање на језику на ком се остварује васпитно-образовни 
рад или је положило испит из тог језика са методиком на одговарајућој висо-
кошколској установи, у складу са законом; професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 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 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 математи-
ке - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: 
Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и 
физике, односно математике и информатике.

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време, са 20% радног времена, за рад у 

одељењима на мађарском наставном језику, у ОШ „Соња 
Маринковић“ Зрењанин, у издвојеном одељењу у Михајлову

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време, са 20% радног времена, за рад у 

одељењима на мађарском наставном језику, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време, са 10% радног времена, за рад у 

одељењима на српском наставном језику, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање 
радног односа мора испуњавати и посебне услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања (члан 120-122): одговарајуће образовање, 
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 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. Наставник, васпитач и стручни сарадник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске 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 четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Наведена лица морају имати образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да ово образовање 
има лице које је у току студија положило испите из педагогије и психологије или 
је положило стручни испит, односно испит за лиценцу. За рад са децом, лице 
које испуњава све горенаведене услове, ако је стекло одговарајуће образовање 
на језику на ком се остварује васпитно-образовни рад или је положило испит из 
тог језика са методиком на одговарајућој високошколској установи, у складу са 
законом; професор информатике, професор информатике у образовању, про-
фесор информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информа-
тике, дипломирани инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер 
електротехнике - за рачунску технику и информатику, дипломирани матема-
тичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер организације 
радам смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информа-
ционе системе, дипломирани инжењер за информационе системе, дипломира-
ни инжењер организационих наука - одсек за информационе системе, дипло-
мирани економиста - за економику, статистику и информатику, дипломирани 
математичар, професор математике, професор физике, дипломирани инжењер 
електротехнике, смер рачунске технике и информатике, дипломирани инжењер 
електронике, професор технике и информатике, професор техничког образо-
вања, професор електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер 
менаџмента за информационо - управљачке и комуникационе системе, про-
фесор информатике - математике, дипломирани информатичар, дипломирани 
информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - профе-
сор информатике, професор географије - информатике, дипломирани информа-
тичар - мастер, дипломирани професор географије - информатике, мастер, про-
фесор физике - информатике, дипломирани професор физике - информатике 
- мастер, дипломирани професор информатике, мастер, дипломирани информа-
тичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике 
за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за економску 
статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани физичар - при-
мењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер 
професор информатике и математике, мастер професор информатике и физи-
ке, мастер професор физике и информатике, мастер професор географије и 
информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор 
информатике и технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер 
инжењер организационих наука (смер Информациони системи и технологије 
или Софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства - мастер, дипломирани инжењер организацио-
них наука - мастер из области информационих система и технологија, дипло-
мирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор 
технике и информатике - мастер, дипломирани професор информатике и техни-
ке - мастер, професор основа технике и информатике, професор географије и 
информатике. Наставу и друге облике образовно - васпитног рада из предмета 
Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и 
информатике у трајању од најмање четири семестра. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да 
изводи и лице које је стекло академско звање мастер, које у оквиру завршених 
студија мора имати положено најмање пет информатичких предмета (од тога 
најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно 
оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачунарство. Уколико школа преузимањем 
или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1-3 
ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Рачу-
нарство и информатика може да изводи и лице које је стекло стручни назив 
струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија има положено најмање 
пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање 
два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство. Испуњеност услова из ст. 2-4 ове тачке утврђује министарство 
надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма сту-
дија, односно студијског програма.

 Наука и образовање
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Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања, 
на одређено време, са 40% радног времена, за рад у 

одељењима на мађарском наставном језику, у издвојеном 
одељењу у Михајлову, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање 
радног односа мора испуњавати и посебне услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања (члан 120-122): одговарајуће образовање, 
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 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. Наставник, васпитач и стручни сарадник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске 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 четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Наведена лица морају имати образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да ово образовање 
има лице које је у току студија положило испите из педагогије и психологије или 
је положило стручни испит, односно испит за лиценцу. За рад са децом, лице 
које испуњава све горенаведене услове, ако је стекло одговарајуће образовање 
на језику на ком се остварује васпитно-образовни рад или је положило испит из 
тог језика са методиком на одговарајућој високошколској установи, у складу са 
законом; 1) професор одговарајућег страног језика - енглеског; 2) професор раз-
редне наставе; 3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижев-
ности; 4) дипломирани школски педагог или школски психолог; 5) дипломирани 
педагог или дипломирани психолог; 6) наставник одговарајућег страног језика 
у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи; 7) наставник одговарајућег 
страног језика са положеним стручним испитом по прописима из области обра-
зовања или лиценцом за наставника; 8) наставник разредне наставе; 9) лице 
које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које 
је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педа-
гогије и психологије, као и методике наставе; 10) професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу; 11) професор разредне наставе који је 
на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност 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) мастер учитељ који је на основним студија-
ма 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 про-
грам Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и 
који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен 
испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 19) мастер библи-
отекар - информатичар. Лица из става 2 тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која 
нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање 
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из става 2 тач. 3, 13 и 14 
треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одго-
варајућем 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 стра-
ног 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 одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломира-
ни учитељ - мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у 
предметној настави са положеним испитом Б2.

Наставник географије
на одређено време, са 35% радног времена, за рад у 

одељењима на мађарском наставном језику, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање 
радног односа мора испуњавати и посебне услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања (члан 120-122): одговарајуће образовање, 
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 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. Наставник, васпитач и стручни сарадник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске 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 четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Наведена лица морају имати образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да ово образовање 
има лице које је у току студија положило испите из педагогије и психологије или 
је положило стручни испит, односно испит за лиценцу. За рад са децом, лице 
које испуњава све горенаведене услове, ако је стекло одговарајуће образовање 
на језику на ком се остварује васпитно-образовни рад или је положило испит 
из тог језика са методиком на одговарајућој високошколској установи, у складу 
са законом; професор географије, дипломирани географ, професор географије 
и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани про-
фесор географије и информатике, професор биологије - географије, професор 
физике - географије, професор географије - информатике, дипломирани про-
фесор географије - мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ, 
мастер професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер 
професор географије и информатике, дипломирани географ - просторни пла-
нер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мас-
тер треба да имају завршене основне академске студије студијског програма: 
географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - подноси се пре 
закључења уговора о раду, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности, доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (оригинал или оверена фотокопија доказа), доказ о знању језика 
на ком се остварује васпитно-образовни рад (оригинал или оверена фотокопија 
доказа). Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са доказима о испуњавању услова, са назнаком: „Пријава на кон-
курс“, доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ош „соња МарИнковИћ“
23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психо-
лога. Под одговарајућим образовањем подразумева се високо образовање: на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке 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), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, дозвола за рад - лиценца за настав-
ника, психолога и педагога, односно положен стручни испит; обука и положен 
испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 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 
члану 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. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању лиценце за рад - положеном стручном испиту, лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- подноси се пре закључења уговора о раду, уверење да није осуђиван - школа 
прибавља по службеној дужности, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, потврду о радном искуству, доказ о знању језика на ком се ост-
варује васпитно-образовни рад, српски и мађарски у складу са чланом 120 став 
5 и чланом 121 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија доказа), биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. Конкурсна документа-
ција достављена без доказа о положеном испиту за директора школе сматраће 
се потпуном, пошто програм обуке за директора школе и подзаконски акт о 
полагању испита за директора школе нису донети, а изабрани кандидат биће у 
обавези да положи испит за директора школе, у складу са чланом 59 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Фотокопије приложених докумена-
та морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“, доставити на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање
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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

Као приправник ангажован сам по програму Националне службе за запо-
шљавање „Стручна пракса“. Имам прилику да у извесном периоду упоредо 
обављам делатност по уговору о делу. Да ли бих у том случају изгубио право 
на обављање праксе, јер је услов за обављање исте да лице нема радно ис-
куство?
У складу са чл. 199 став 1 и 2 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05...24/09) нео-
спорно је да:

- уговор о делу представља уговор ван радног односа;
- уговор о делу може се закључити само за обављање послова који су ван делатности 

послодавца (који имају за предмет самостално извршење одређеног физичког или 
интелектуалног посла), односно за послове који нису систематизовани правилником 
о организацији и систематизацији послова;

- лице које обавља послове по основу уговора о делу нема статус запосленог, у смислу 
закона.

Такође, чланом 70 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне по-
литике запошљавања („Службени гласник РС“, бр. 2/12), прописано је да је програм стручне 
праксе намењен незапосленим лицима која се први пут оспособљавају за занимање за које 
су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала 
краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспо-
собљавања за самосталан рад и полагање приправничког испита, у складу са законом 
или општим актом послодавца, без заснивања радног односа. Имајући у виду све напред 
наведено, мишљења смо да не можете бити ангажовани код истог послодавца по основу 
уговора о делу и по основу стручног оспособљавања на истим пословима који су система-
тизовани правилником о организацији и систематизацији послова.

Пријављен сам на евиденцију Националне службе за запошљавање и тре-
нутно примам новчану накнаду у трајању од шест месеци. Намеравам да 
се пријавим на конкурс за самозапошљавање и покренем сопствени посао. 
Моје питање је следеће - уколико остварим право на субвенцију и покренем 
сопствени бизнис, које су моје обавезе и шта се дешава уколико нађем неки 
исплативији посао? Да ли се субвенција враћа или мој бизнис може да на-
стави неко други?
У случају да вам се одобри субвенција за самозапошљавање и исплате средства, ви сте у 
обавези да обављате регистровану делатност у трајању од најмање годину дана и да за 
то време уплаћујете порезе и доприносе. Уколико пре истека рока од годину дана радњу 
затворите, тада бисте били дужни да вратите износ исплаћених средстава увећаних за 
камату која тече од дана уплате средстава.
Напомињемо да право на субвенцију за самозапошљавање не можете остварити уколико 
поднесете захтев и остварите право на исплату новчане накнаде у једнократном износу.

Да ли могу да се пријавим на евиденцију незапослених с обзиром да сам ос-
нивач и власник привредног друштва чији је рачун блокиран дуже од једне 
године, а самим тим ја немам никаква примања?
На евиденцију Националне службе за запошљавање могу да се пријаве незапослена лица, 
лица која траже промену посла и друга лица која траже посао. Незапосленим лицем сма-
тра се особа од 15 до 65 година, односно до испуњења услова за пензију, способна и одмах 
спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин остварила право на 
рад.
Према овој одредби, а имајући у виду ваш статус - да сте оснивач и власник привредног 
друштва, уколико сте и обавезно осигурани по неком основу (засновали сте радни однос 
у истој фирми или сте регистровани/обављате функцију заступања, представљања или 
обављате друге пословне функције), не испуњавате услове да се пријавите на евиденцију 
НСЗ као незапослено лице.
Међутим, уколико сте заинтересовани за пружање помоћи у тражењу посла, на евиден-
цију НСЗ се можете пријавити као лице које тражи промену посла и остварити право на 
посредовање, информисање и саветовање. Детаљније информације о условима и начину 
пријављивања, као и потребној документацији, можете добити на нашем сајту.
Све горенаведено су опште информације, с обзиром да немамо увид у потребна документа 
како бисмо са сигурношћу могли да говоримо о вашем статусу. Ради утврђивања конкрет-
ног статуса и одређивања могућности за увођење у једну од категорија тражилаца посла, 
саветујемо вам да се обратите надлежној филијали НСЗ.

УГОВОР О ДЕЛУ
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Усклађеност образовања са потребама тржишта рада на локалном нивоу

Мишљења и искуства разменили су стручњаци у области развоја људских ресурса, 
представници образовних институција, релевантних државних институција и менаџмента 

компанија, с намером да се идентификују кључна знања и вештине које најчешће 
недостају кандидатима за посао

Национална служба за запошљавање током новембра 
и децембра 2013. године организује округле столове 
са послодавцима и другим заинтересованим саго-
ворницима, на тему „Усклађеност потреба послода-

ваца за знањима и вештинама запослених и реалне понуде 
на тржишту радне снаге“, у 8 градова и општина у Србији: 
Суботица, Ниш, Лесковац, Инђија, Нови Сад, Ваљево, Крагује-
вац и Београд. 

Округли столови се организују у оквиру пројекта „Поди-
зање учинка и конкурентности и усклађивање потреба прив-
реде са понудом тржишта радне снаге путем умрежавања 
јавног и приватног сектора“ (MATCHDO - Raising performance 
and competitiveness and matching the demands of the economy 
and the offers of the labour market through public - private 
networking), који је у оквиру Програма целоживотног учења 
(Lifelong Learning programme) финансиран од стране Европ-
ске комисије. Пројекат, кроз форму партнерства, заједнич-
ки спроводе Отворени универзитет Суботица, Национална 
служба за запошљавање и Покрајински секретаријат за обра-
зовање, управу и националне заједнице из Новог Сада. 

Први округли сто је одржан 25. новембра, у просторијама 
Отвореног универзитета у Суботици. За истим столом миш-
љења и искуства разменили су стручњаци у области развоја 
људских ресурса, представници образовних и релевантних 
државних институција и компанија које запошљавају или 

планирају запошљавање већег броја радника, с намером да 
се идентификују кључна знања и вештине које најчешће не-
достају кандидатима за посао.

Др Гаљина Огњанов, професор Економског факултета у 
Београду и УСАИД експерт на Пројекту одрживог локалног 
развоја, представила је стање и перспективе локалног тр-
жишта рада. Округлом столу су присуствовали и директо-
ри и професори средњих школа из Суботице, који су изнели 
своја искуства у вези са запошљавањем и образовањем ка-
дрова, о целоживотном образовању, као и важности нефор-
малног образовања.

Округли сто „Усклађеност образовања са потребама тр-
жишта рада“, који је 26. новембра одржан у нишком Регио-
налном центру за  професионални развој запослених, окупио 
је представнике компанија и предузећа, образовних инсти-
туција, релевантних државних институција и невладиног 
сектора.

„Национална служба за запошљавање види своје ме-
сто на тржишту рада у што квалитетнијем пружању услуга 
послодавцима и незапосленима“, истакао је Драган Ђукић, 
саветник директора Националне службе за запошљавање.

„Без праћења технолошких трендова и иновација нема 
напретка у пословању. То је изазов, како за компаније које 
стално морају да хватају прикључак са конкуренцијом, тако 
и за незапослене који морају да буду у току са актуелностима 
у својим областима“, изјавио је Горан Младеновић, директор 
нишког Кластера напредних технологија „Ни-Кат“.

„Неоправдани су негативни ставови о постојећем фор-
малном образовању. Сматрам да је основа која се добија 
путем формалног образовања незаменљива, али да би сту-
денти и ученици дошли до квалитетне праксе потребна је 
јача економија, са квалитетним компанијама у којима млади 
људи могу даље да се развијају“, рекао је проф. др Зоран Ни-
колић, проректор Универзитета у Нишу. 

У Лесковцу је одржан округли сто на тему „Проблеми 
запошљавања у условима технолошког прогреса и ангажо-
ваност младих у тражењу посла“. 

„Порука незапосленима је да раде на себи и усавршавају 
рад на рачунару. Врло је битно познавање страних језика. Ве-
лики број послодаваца комуникацију обавља на енглеском, 
немачком, италијанском, и то очекују и од својих запослених. 
Наравно, језик се не може научити за месец дана, па саветује-
мо људима да се лагано припремају и ослушкују тржиште - 
које стране компаније ће доћи у ваш град и које стране језике 
треба учити. Када је у питању менталитет наших суграђана, 
појављују се озбиљни проблеми. Један од најчешћих пробле-
ма са којима се сусрећу послодавци је да запослени не желе 
да раде прековремено или не желе да промене радно место, а 
познато је да многа радна места сада подразумевају мобил-
ност и потребу да се путује. Незапослени морају бити отво-
ренији и флексибилнији, да изађу у сусрет потребама посло-
даваца“, истакао је Павле Будинчевић, програмски директор 
MATCHDO пројекта.

Округли столови су прилика су да се презентује стање 
на тржишту рада и представе програми који подразуме-
вају вишемесечне обуке за незапослене. Биће организован 
пилот-тренинг и представљена електронска платформа за 
учење, бесплатна и доступна свима, што ће бити основа за 
развијање других програма. Тренинзи ће бити организовани 
у фебруару и марту, а пројекат завршен у наредној години. 
Кључна ствар у овом процесу, посебно у уводним фазама, јес-
те дијалог са послодавцима.

Е.Сечи	Ердман,	В.Крстић,	М.Стевановић

дИјАлог сА послодАвцИмА

У Новом Саду одржан  
 Сајам запошљавања

Филијала Нови Сад НСЗ је крајем прошле седмице орга-
низовала Сајам запошљавања, у Западном холу „Спенса“. Не-
посредан контакт са послодавцима остварило је две хиљаде 
људи. На сајму је учествовало 30 послодаваца који су пријавили 
180 слободних радних места. Незапосленима је понуђен посао 
у економској, комерцијалној, трговачкој, угоститељској, прав-
ној, машинској, електротехничкој, грађевинској, саобраћајној 
и текстилној струци. Прилика за проналажење посла указала 
се и саветницима у осигурању, дипломираним дефектолозима, 
дипломираним психолозима, докторима медицине, менаџери-
ма, шпедитерима, фризерима, магационерима и неквалифико-
ваним радницима. Исказане су и потребе за ангажовањем особа 
са инвалидитетом на радним местима радника у производњи. 
На посебном штанду представљен је пројекат „Покрени се за по-
сао“, који спроводи удружење грађана „Енека“ из Ниша, у циљу 
пружања помоћи младим људима који желе да покрену или 
унапреде сопствени бизнис. Представници новосадске филија-
ле НСЗ искористили су прилику да свима заинтересованима, 
укључујући и представнике медија, представе и промовишу 
пројекат MATCHDO. 

М.М.Ђ.
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Сајам професионалне оријентације у Вршцу

ЛАПЗ Нова Варош

Манифестација је отворена кратким филмом који су снимили запослени у Филијали 
Вршац, како би на један забаван и пријемчив начин ђацима приближили НСЗ и показали 
како им она може помоћи у избору занимања

У конгресној дворани центра „Миленијум“ у Вршцу, не-
давно је одржан Сајам професионалне оријентације, четврти 
у организацији вршачке филијале НСЗ, који је посетило око 
700 ученика основних школа са територије општина Вршац, 
Бела Црква и Пландиште.

Манифестација је отворена кратким филмом који су сни-
мили запослени у Филијали Вршац, како би на један забаван 
и пријемчив начин ђацима приближили Националну службу 
за запошљавање и показали како им она може помоћи у из-
бору занимања. Након отварања, редом су се смењивале ве-
ома интересантне и креативне презентације средњих школа, 
заједничко дело ученика и наставника. Посетиоци су могли 

да виде дух Доситеја Обрадовића, малог робота Николу, хе-
мичаре који изводе експерименте и играју салсу...

Поред средњих школа из Вршца, на сајму су учество-
вале и средње школе из Беле Цркве и Алибунара. Ученици-
ма осмог разреда представило се 9 средњих школа из ових 
општина: Хемијско-медицинска школа, Гимназија „Борис-
лав Петров Браца“, Пољопривредна школа, Школски центар 
„Никола Тесла“, Средња музичка школа „Јосиф Маринковић“, 
Специјална школа за основно и средње образовање „Јелена 
Варјашки“, све из Вршца, Белоцркванска гимназија и економ-
ска школа, Техничка школа „Сава Мунћан“ из Беле Цркве и 
Економско-трговинска школа „Доситеј Обрадовић“ из Алибу-
нара.

Ученици су имали прилику да на штанду Националне 
службе за запошљавање разговарају са саветником за про-
фесионалну оријентацију. Искористили су и могућност да 
провере своја професионална интересовања путем електрон-
ске апликације, како би сазнали које занимање им највише 
одговара.

	 	 	 	 З.Милошевић

Као резултат успешне сарадње 
Филијале Пријепоље НСЗ и Општине 
Нова Варош, 20. новембра, у прос-
торијама Дома културе у Прије-
пољу, свечано су уручени уговори 
51 послодавцу за запошљавање 127 
лица кроз субвенционисано отва-
рање нових радних места (донете 
су одлуке за 200 лица). У ову сврху 
Општина Нова Варош ће кроз локал-
не акционе планове запошљавања 
издвојити 60.000.000 динара.

У оквиру програма субвенцио-
нисања послодаваца за отварање нових радних места, Фи-
лијала Пријепоље пружила је сву техничку помоћ и у наред-
ном двогодишњем периоду пратиће реализацију уговорених 
обавеза. Уговоре послодавцима свечано су уручили Дими-
трије Пауновић, председник Општине Нова Варош и Дра-

гиша Симовић, директор Филијале 
Пријепоље НСЗ. Симовић је указао 
на значај препознавања проблема-
тике незапослености на локалу и 
издвајања финансијских средстава 
за субвенционисање запошљавања 
послодавцима, са жељом да се са-
радња са локалном самоуправом и 
даље настави, а све у циљу смањења 
незапослености.   

Председник Општине Дими-
трије Пауновић је позвао надлежне 
државне органе да пруже финан-

сијску помоћ неразвијеним општинама у решавању неза-
послености и да се што већи број послодаваца са територије 
општине укључи у креирање нових идеја и програма, како би 
се отворило што више нових радних места.

     А.Стикић

У СУСРЕТ УЧЕНИЦИМА

новЕ ИдЕјЕ И прогрАмИ

Подршка омладинском  
 предузетништву

Филијала за град Београд НСЗ покренула је пилот-програм 
сарадње са градским општинама и локалним канцеларијама за 
младе,  кроз заједничко организовање дводневних обука „Пут 
до успешног предузетника“. Пројекат едукације за предузет-
ништво намењен је незапосленим младим људима од 20 до 25 
година, у свим београдским општинама.

Први циклус обуке успешно је реализован у сарадњи са 
Градском општином Раковица и Канцеларијом за младе Ра-
ковице, 18. и 19. новембра, у просторијама Општине Раковица. 
Сертификате о завршеној обуци је добило 20 младих. Наредни 
програми едукације за предузетништво, за младе са Савског 
венца и из Земуна, планирани су у децембру.

Овај пилот-програм је добар начин изградње партнерства 
између свих битних чинилаца на локалном тржишту рада на 
заједничком послу смањења незапослености свих категорија, а 
посебно младих.

М.К.
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Први српски женски пословни форум

„Жене морају да знају шта хоће од себе и других, али да се 
за то боре женски - осмехом, речима и знањем које нико не 
може довести у питање“, поручила је Јоргованка Табаковић

„Живимо у мушком свету, у којем се жене на 
сваки начин обесхрабрују приликом успона у 
друштвеној и пословној хијерархији. Међутим, 
мера њиховог успеха зависи, пре свега, од њих 

самих, њихове упорности и спремности да руше предрасуде“, 
оцењено је на Првом женском пословном форуму „Направити 
разлику“, који је протекле недеље одржан у београдском хо-
телу „Метропол“. Форум се организује под покровитељством 
ТГИ групе, Клуба првих жена, Привредне коморе Београда и 
Удружења пословних жена Србије.

„Неограничена слобода мушкараца могућа је зато што су 
жене престале да освајају слободу и пристају на добровољно 
робовање. У Србији су генерације жена одрасле у бесправљу, 
што је за директну последицу имало искорењивање женске 
иницијативе и инстикта за деловање и акцију како би се по-
бољшао сопствени живот. Жене морају да знају шта хоће од 
себе и других, али да се за то боре женски - осмехом, речи-
ма и знањем које нико не може довести у питање“, поручи-
ла је гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић, 
отварајући Први српски женски пословни форум, на коме су 
учествовале жене које заузимају висока места у пословном 
естаблишменту или су као јавне личности препознате као 
доследни промотери женских права.

Игнорисање и прећуткивање, које је као глобални фено-
мен присутно и у Србији, јесте, према речима Табаковићеве, 
највећи злочин над женама, јер су оне те које стварају највеће 
вредности у животу.

„Осећај за друге људе, емоције и искреност, својствени 
женама, неопходни су, и зато је потребно више жена лидера“, 
рекла је Табаковићева и додала да је централно банкарство 
и даље мушка професија, јер је међу 200 председника цен-
тралних банака у свету само 17 жена, а у Европској централ-
ној банци на 23 руководећа места нема ниједне жене.

Главни покровитељ конференције, која је окупила сто-
тинак успешних и утицајних жена, јесте ТГИ група, чији је 
председник Симеон Цомокос поручио да је његов циљ да Ср-
бија постане друштво једнаких могућности, чијем ће развоју 
жене доприносити у складу са својим недовољно искоришће-
ним потенцијалима. 

Kомпозиторка, професорка и академик Исидора Же-
бељан рекла jе да се стиче утисак да су у српском друштву 
жене са интегритетом неподобна поjава. „Друштво мора да 
заштити угњетаване жене, а то може само оно друштво у 
коjем се развиjа заjедништво, поштовање и љубав, са идеjом 
несврсисходног служења од коjег нема личне користи“, рекла 
jе Исидора Жебељан.

Писац и сликарка Mирjана Бобић Mоjсиловић тврди да 
живимо у мушком свету. 

„Иако у Скупштини Србиjе има задивљуjуће много жена, 
jавна сцена у Србиjи jе боjно поље, на коjем се води рат против 
жена. Поражаваjуће jе што успешне жене постаjу лака мета 
и глинени голуб за сваку врсту подле критике, jер су изло-
жене броjним предрасудама и сумњама у њихов успех. Oна 
jе неморална, мрачна, или глупа и недовољно образована, 
ружна, стара или нема децу...“, описала jе Бобићева типичан 
мушки утисак о успешноj жени, називаjући то незапамћеном 
агресиjом према жени. Указуjући да jе само од почетка ове 
године у Србиjи убиjено 40 жена, Бобић Mоjсиловић jе рекла 

да ће однос према жени бити jош трагичниjи колико друштво 
постаjе примитивниjе и сиромашниjе.

Генерална директорка компаниjе „Филип Mорис“ за jуго-
источну Eвропу, Стеjси Kенеди, рекла jе да промене у муш-
ком свету треба да крену од жена, али да им jе неопходна 
подршка корпорациjа и државе. „Прва ствар коjу сам нау-
чила у мушком послу, међу колегама мушкарцима, била jе 
да не смем упасти у клопку да морам да променим себе и 
своjу женску страну. Жене могу да доносе тешке одлуке и да 
задрже осећаjност карактеристичну за њихов пол“, рекла је 
Кенедијева и додала да jе тешко да се женски глас чуjе ако 
само jедна жена седи за столом и да је три jе магични броj и 
у влади и у фирмама.

Директорка „Танјуга“, Бранка Ђукић, навела је да jоj лич-
но менаџерско искуство потврђуjе да се мушкарци и жене 
на истом послу не вреднуjу jеднако, jер успех мушкараца jе 
респектабилан, док jе успех жена готово непожељан. Истакла 
је да мушкарци нису jедини кривци за одсуство социjалне 
проходности жена, jер томе у великоj мери доприноси кон-
формизам жена и њихова неспремност да се на пословном 
плану изађе на црту мушкарцима.

Портпарол Хитне помоћи, Нада Mацура, рекла jе да 
борба за родну равноправност почиње у породици, а да се 
моћ стиче упорним радом и неодустаjањем пред тешкоћама. 
„Жене се мораjу покренути и борити, не смеjу се предавати, 
ма колико било препрека“, нагласила jе Mацура.

Директорка приватне Опште болнице „Бел медик“, Jас-
мина Kнежевић, навела jе податак да jе у Србиjи 26 одсто 
жена на водећим позициjама у фирми, а да jе 18 одсто на по-
зициjи директора или сувласника фирме, што jе знатно мање 
него у неким европским земљама (35 одсто). 

Председник ИTM групе, Tоплица Спасоjевић, подсетио је 
да се жене сада налазе на челу многих компаниjа и да по-
стоjе истраживања коjа показуjу да се жене полако висином 
примања приближаваjу зарадама коjе имаjу мушкарци. По-
ред тога, жене се све чешће одлучуjу за предузетништво, али 
jе њихово учешће у управним одборима компаниjа нешто 
мање.

Председница Eвропске професионалне женске мреже, 
Mариjа Бос, одржала jе мотивациони говор, у коjем jе пору-
чила да jе важно да се чуjе мишљење жена када jе у питању 
одлучивање, да понекад проблем представљаjу културне 
бариjере, односно то што немаjу довољно самопоуздања да 
схвате да могу бити у бордовима компаниjа, као и да могу 
имати исту плату као мушкарци.

	 	 	 А.Бачевић

НАпРАВИТИ РАЗЛИКУ
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Породични сарадник

Услуга породичног сарадника има за циљ очување породица у ризику и превенцију 
одвајања деце од њихових породица, односно обезбеђивање повратка у породицу за децу 

која су привремено боравила у хранитељским породицама

У сарадњи Фондације „Новак Ђоковић“, Уницефа и Ми-
нистарства рада, запошљавања и социјалне политике, покре-
нут је пројекат „Породични сарадник“, у оквиру којег ће бити 
пружана саветодавна помоћ породицама у ризику. Пројекат 
се тренутно спроводи у четири града и четири дечја дома 
који развијају услуге у заједници: у Звечанској у Београду, 
„Душко Радовић“ у Нишу, Центру за развој „Кнегиња Љуби-
ца“ у Крагујевцу и СОС Дечјем селу у Новом Саду и њиме су 
обухваћене 53 породице са 118 деце.

Услуга породичног сарадника има за циљ очување по-
родица у ризику и превенцију одвајања деце од њихових по-
родица, односно обезбеђивање повратка у породицу за децу 
која су привремено боравила у хранитељским породицама. 
Помоћ пружа 16 породичних сарадника који имају подршку 
стручних тимова у оквиру својих установа. Породице, корис-
нике услуге, упућују центри за социјални рад и тако се обез-
беђује да они којима је ова услуга најпотребнија њој имају 
приступ.

„Наша Фондација јако верује у овај пројекат који је за нас 
од стратешке важности. Увођење потпуно нове услуге у сис-
тем социјалне заштите тражи изузетне напоре и наши парт-
нери су урадили феноменалан посао. Све породице учествују 
у услузи максимум 6 месеци и ја сам сигурна да ћемо имати 
резултате, односно да ће оне излазити много снажније након 
наше подршке. Јасно је да је тешка економска ситуација осла-
била и најјаче породице, али оне су стуб нашег друштва и ми 
ћемо учинити све да помогнемо да нам породице остају на 
окупу, а деца уз родитеље. Циљ нам је да кроз овај пројекат 
допремо до преко 1000 деце у периоду од две године“, рекла 
је за „Телеграф“ Јелена Ристић, директорка Фондације „Новак 
Ђоковић“.

Услуга породичног сарадника је флексибилно поставље-
на како би одговорила на различите потребе породица. По-
родични сарадник редовно посећује породицу и пружа јој 
практичну подршку у решавању свакодневних изазова, 
решавању породичних несугласица и проблема. Осим тога, 
породични сарадник је својеврсни мост између породице и 
заједнице и помаже, на пример, при упису детета у вртић 
или дневни боравак, у прикупљању административних до-
кумената за обезбеђивање финансијске подршке породици, 
укључивању чланова породице у лечење, затим деце у креа-
тивне или спортске активности у заједници.

„Услуга је заснована на уверењу да је измештање дете-
та из породице и смештај у дом или хранитељску породицу 
стресно и болно искуство, јер доводи до кидања односа са 
људима који су са децом блиски и пуно им значе. Принцип 
је зато увек јачање природне породице, кад год се сматра 
да породица може да се оснажи кроз подршку и кад год је 
процењено да је то у најбољем интересу детета“, изјавила је 
Катлин Брашић, руководилац програма дечје заштите у Уни-
цефу.

Породични сарадници су пажљиво одабрани како би 
имали потребне вештине, а кроз пројекат су добили додатну 
обуку од стране стручњака Републичког завода за социјалну 
заштиту и њихових сарадника.

„Завод је преузео водећу улогу у конципирању саме ус-
луге породичног сарадника, а сада прати примену услуге, 
тестира и унапређује осмишљени концепт. Установе социјал-
не заштите које пилотирају услугу заједно са нама раде на 
њеном даљем профилисању, а породице су на њу добро одре-
аговале“, објашњава директор Завода за социјалну заштиту 
Божидар Дакић.

Породични сарадници кажу да ниједна породица није 
иста и зато је јако важно тако према њима и поступати. Репу-
блика Србија је већ усвојила забрану смештања деце у уста-
нове и Министарство пажљиво прати пилотирање ове услуге 
и заинтересовано је за исходе која услуга има за све поје-
диначне породице. Тенденција је да, ако се исходи покажу 
као добри, а иницијални резулати иду у том правцу, поро-
дични сарадник постане интегрални део система социјалне 
заштите.

Корисници услуге породичног сарадника су породице 
са децом, које су често суочене са екстремним сиромаштвом, 
где постоје изазови везани за проблеме менталног здравља 
или где је дете или родитељ особа са инвалидитетом. Другим 
речима, то су породице суочене са вишеструким деприва-
цијама и где је процењено да постоји ризик од занемаривања 
одређених потреба детета, али ризик који се правом подрш-
ком може пребродити.

Овај трогодишњи пројекат, који Фондација „Новак Ђоко-
вић“ финансира са 750.000 америчких долара, потпуно је нов и 
иновативан на овим просторима, са вишеструким циљевима.

	 	 	 	 А.Б.

оЧУвАЊЕ породИцА У рИЗИКУ
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Међународни дан борбе  
против насиља над женама

„Државне институције не могу испунити 
своју сврху ако на својој страни немају 

грађане и ако у друштву не постоји свест да је 
пријављивање насиља у породици добро дело“, 
рекао је Никола Селаковић, министар правде

Низом манифестација у Србији је обележен 25. новем-
бар - Међународни дан борбе против насиља над 
женама, а у Београду је тим поводом организована 
национална конференција „Дужна пажња у борби 

против насиља над женама у Србији“. На конференцији су 
додељене донације за СОС телефоне за жене жртве насиља, а 
представљени су резултати и достигнућа у области превен-
ције и заштите жена од насиља у породици и у интимним 
партнерским односима. Насиље над женама захтева систем-
ски ангажман целог друштва и зато су важни континуирани 
заједнички програми који се баве тим проблемом, као и ак-
тивности на сузбијању насиља у породици - сложили су се 
учесници конференције.

Све почиње у породици
Никола Селаковић, министар правде, нагласио је да је 

у борби против ове друштвене аномалије потребно најшире 
могуће друштвено савезништво, али да све почиње у породи-
ци и да је васпитање деце најважније. 

„Поступци за кривична дела насиља у породици и над 
женама морају бити хитни, како мере и казне не би биле бе-
смислене и без ефекта. Државне институције не могу испу-
нити своју сврху ако на својој страни немају грађане и ако у 
друштву не постоји свест да је пријављивање насиља у поро-
дици добро дело. Ако нам је пропала школа, која децу треба 
да васпитава преподне, породица је онда та која то треба да 
чини поподне. Немојте онда да се чудимо зашто нам је јед-
на од главних тема и проблема хулиганизам“, рекао је Села-
ковић и навео да би желео да случај Рее Матијевић, која се 
мимо своје воље нашла у улози пасивне жртве насиља у по-
родици, буде један од последњих случајева кршења људског 
права и насиља у и над породицом.

Селаковић је нагласио и да ће његово министарство, до 
краја године, донети посебан протокол за правосуђе у слу-
чајевима насиља над женама у породици и партнерским 
односима. Радна група која припрема текст протокола при 
крају је посла, а чине је судије Вишег суда у Београду, Ви-
шег прекршајног суда, заменик републичког јавног тужиоца, 
представници МУП-а и Министарства правде. Протокол се 
доноси у циљу препознавања, спречавања, пружања правне 
и друге стручне помоћи женама жртвама насиља, као и уна-
пређења сарадње са свим актерима у спречавању те врсте 
насиља и стварања сигурнијег и праведнијег друштва, али и 
поверења жена жртава насиља у државне органе. 

„Кад жртве насиља осете да иза њих може да стоји др-
жава, тада ћемо бити у прилици да остваримо пуну сарадњу 
у друштву, неопходну да бисмо ову друштвену аномалију ис-
правили“, рекао је Селаковић.

Кривично дело
Државна секретарка у Министарству рада и социјалне 

политике, Стана Божовић, нагласила је да је, према подаци-
ма Мреже против насиља над женама, у последњих десет 
месеци у Србији убијено 40 жена, док су током 2012. године у 
Србији убијене 32 жене, током 2011. - 29, док је у 2010. години 
смртно страдало 20 жена. Божовићева је рекла и да су у 2012. 
години због насиља над женама само две особе кажњене за-
твором од две до пет година.

„У 2012. години 64 одсто изречених казни је било до шест 
месеци затвора, 26 одсто до једне године затвора, а само де-
сет одсто од 1 до 3 године. У 2012. години 9323 жртве насиље 
добиле су помоћ центра за социјални рад“, каже Стана Бо-
жовић.

Државна секеретарка у Министарству рада, запошља-
вања и социјалне политике, Бранкица Јанковић, каже да је 
повећање броја откривених случајева насиља у породици 
очекивано.

„Донедавно је породица била приватна сфера, у коју се 
држава није мешала, па се за многе случајеве насиља није 
ни знало. Циљ свих до сада усвојених закона из ове области 
и медијских кампања јесте да се жртве подстакну да прија-

ДРУШТВЕНА 
АНОМАЛИЈА

16 дана активизма
Одлуком Генералне скупштине Уједињених нација од 17. 

децембра 1999. године, 25. новембар је проглашен за Међуна-
родни дан борбе против насиља над женама, с циљем подизања 
свести о томе да су жене широм света жртве насиља, породич-
ног злостављања, сексуалног злостављања и других облика на-
сиља. Овај датум је одабран у знак сећања на брутално убиство 
три сестре Мирабал, које су као политички активисти страдале 
у Доминиканској Републици 1960. године, у време Рафаела Тру-
хиља, због оштрог противљења његовој диктатури. Тај датум 
почео је да се обележава као израз подсећања на насиље над 
женама почев од 1981. године, али неформално, да би формал-
ну ноту добио резолуцијом Генералне скупштине УН из 1999. 
Овај датум уједно означава и почетак акције „16 дана активи-
зма против насиља над женама“, који трају до 10. децембра. Ову 
глобалну светску кампању обележава 1700 организација у пре-
ко 100 држава света. Кампања „16 дана“ обухвата пет важних 
међународних датума који повезују жене, насиље и људска 
права:

- 25. новембар, Међународни дан борбе против насиља над 
женама

- 1. децембар, Светски дан борбе против СИДЕ
- 3. децембар, Међународни дан особа са инвалидитетом
- 6. децембар, годишњица Монтреалског масакра
- 10. децембар - Међународни дан људских права.
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ве насилнике и да они буду кажњени, јер је важно истицати 
да је насиље у породици кривично дело“, објашњава Јанко-
вићева, која сматра да су локалне заједнице место где најус-
пешније може да се делује против породичног насиља, као и 
приликом пружања помоћи жртвама. Поред тога, важно је 
радити и са насилницима, како после одслужења казне не би 
поновили кривично дело.

Нулта толеранција на насиље
Милорад Вељовић, директор полиције, подсетио је да 

је МУП у фебруару ове године донео Протокол о поступању 
полицијских службеника у ситуацијама породичног насиља, 
са посебним нагласком на осигурање заштите жртава и уна-
пређење прикупљања доказа. Вељовић каже да је спроведе-
на и обука за 1.300 полицијских службеника и наглашава да 
се МУП и Дирекција полиције неће зауставити на том акту, 
већ су спремни да се посебно посвете решавању овог про-
блема. Вељовић је апеловао на невладине организације, др-
жавне институције и грађане да допринесу решавању, како 
је нагласио, горућег проблема друштва, истакавши да ће им 
МУП бити поуздан партнер. 

Председник скупштинског Одбора за људска и мањин-
ска права и равноправност полова, Мехо Омеровић, подсетио 
је на неравноправност положаја жена у српском друштву и у 
том контексту нагласио да се мора мењати свест у друштву. 

„Насиље над женама није приватни проблем, већ јавни, 
јер се ради о кршењу људских права, а жене жртве у Србији 
и даље немају довољну подршку система, ма колико се ми 
хвалили донетим законима“, рекао је Омеровић и закључио 
да треба додатно радити на примени тих закона. 

Небојша Стефановић, председник Скупштине Србије, 
изјавио је да забрињавају подаци о броју злостављаних жена 
и да је важно побољшати свест грађана о том проблему. 

„Ужасавајућа је чињеница да су жене животне доби од 
15 до 44 године изложене далеко више породичном насиљу 
него обољевању од малигних болести и саобраћајних удеса“, 
навео је Стефановић у писаној изјави. Он је истакао да је су-
очавање са тим подацима неопходно и да истовремено као 
друштво треба тежити ефикаснијем кажњавању насилника 
да би се проблем спречио и искоренио. 

„Насиље, било да је физичко, сексуално, психолошко или 
економско, стварност је великог броја жена. Нажалост, утиче 
и на породицу, пре свега на децу и друштво у целини, али 
подстиче и друге облике насилног понашања“, казао је Сте-
фановић. Према његовим речима, осим закона које је парла-
мент донео и које ће донети ради кажњавања свих облика 
насиља над женама, важно је побољшање свести свих грађа-
на о том проблему. 

„Неопходно је повезивање и свих институција, као и ус-
постављање механизама подршке жртвама насиља. Сви зајед-
но морамо бити одлучнији у борби против насиља над жена-

ма. Тако ћемо доказати да је могуће да Србија буде земља са 
нултом толеранцијом на насиље“, истакао је Стефановић. 

Свака друга жена је жртва насиља
Координаторка Саветовалишта против насиља у по-

родици у Београду, Весна Станојевић, истакла је у изјави 
„Танјугу“ да је током ове године у Србији, према подацима 
Саветовалишта, подацима из штампе и полицијских извора, 
настрадало 76 особа, од чега 45 жена, а да је било и пет слу-
чајева чедоморства.

„Прошле године убијено је 28 жена, а ове године 45, тако 
да је сваки коментар сувишан“, истакла је Станојевићева и 
додала да Београд има три сигурне куће које имају капаци-
тет да приме 75 жена и деце, те да за сада не постоји потреба 
за већим бројем сигурних кућа. 

Телефон Саветовалишта против насиља у породици од 
почетка године до сада позвало је 3.000 жена које имају про-
блем са породичним насиљем, а 328 жена дошло је на разго-
вор и изнело свој проблем како би добиле подршку. 

„Ове године сигурне куће у Београду користиле су 253 
жене и деца, а свакодневно између 40 и 55 жена и деце ко-
ристи услуге сигурних кућа. Тај број се обично повећава по-
сле празника, годишњих одмора, када породице не функцио-
нишу и због материјалних разлога“, додала је Станојевићева. 
Осим у Београду, сигурне куће постоје у Новом Саду, Сомбо-
ру, Зрењанину, Панчеву, Крагујевцу, Нишу, а у међувремену 
затворене су у Лесковцу, Зајечару и Смедереву.

Директорка УНДП-а Србија, Ирена Војацкова Солорано, 
изнела је податак да је око 60 одсто жена и девојчица у свету 
трпело насиље, физичко или психичко.

„Када погледате бројке, то значи да две милијарде девој-
чица и жена у читавом свету трпи насиље“, рекла је Војац-
кова Солорано, додајући да је то неприхватљиво. Када је у 
питању Србија, према статистици УНДП-а из 2010. години, 
54 одсто жена трпи насиље, односно свака друга жена коју 
срећемо на улици жртва је насиља. 

Женска парламентарна мрежа у Новом Саду организује 
скуп „Заједно против насиља над женама“, а Аутономни 
женски центар је поводом Међународног дана борбе против 
насиља над женама организовао акцију „Потписујем да ...“, 
на Тргу републике у Београду. Грађани и грађанке су били 
у прилици да потписом подрже пуну примену Конвенције 
Савета Европе за спречавање насиља над женама и насиља 
у породици, што је фокус регионалне кампање „Потписујем“, 
која се тренутно спроводи у шест земаља региона. Скупшти-
на Србије ратификовала је ову конвенцију, али је неопходно 
да је потврде још две земље чланице Савета Европе да би 
ступила на снагу.

Конвенција обавезује државу да уведе нова кривична 
дела, као што су прогањање и сексуално узнемиравање и да 
измени законске дефиниције силовања и насиља у породици.

А.Б.

Интегрисани одговор
Министарство рада, запошљавања и социјалне полити-

ке, уз стручну и техничку сарадњу и подршку у обезбеђивању 
испуњења међународних стандарда од стране Програма Ује-
дињених нација за развој (УНДП), спроводи заједнички пројекат 
Уједињених нација у Србији - „Интегрисани одговор на насиље 
над женама у Србији“, који реализује у сарадњи са агенција-
ма Уједињених нација у Србији, УН „Жене“ и УНИЦЕФ. Циље-
ви пројекта су развој и увођење системских решења у области 
спречавања и сузбијања сексуалног и родно заснованог насиља, 
јачање капацитета институција које се баве заштитом жртава 
насиља, као и установљавање и примењивање механизама који 
ће обезбедити поступање у складу са међународним обавезама 
везаним за заштиту људских права у области борбе против на-
сиља над женама.
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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)


