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Уводник

ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИОРИТЕТ
   Министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања у Влади РС, Александар Вулин, разговарао 
је прошле недеље са директором Националне службе 
за запошљавање, Синишом Надбантићем и замеником 
директора НСЗ, Драганом Сикимићем, о могућностима 
реализације активних мера у запошљавању, изменама 
законског оквира у области рада и запошљавања, ре-
формисању Националне службе у складу са европским 
стандардима, као и о активнијем приступу решавању 
проблема на тржишту рада.
   Министар Вулин је нагласио да је агресивно запошља-
вање један од приоритета Владе Републике Србије, а да 
ће мере штедње које се предузимају свакако допринети 
бржем опоравку реалног сектора, ревитализацији прив-
реде и повећању стопе запошљавања на тржишту рада. 
У знак подршке мерама штедње, акцији Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања при-
дружили су се и запослени у НСЗ, који су се одрекли 
дневница за службена путовања у земљи и иностран-
ству.
   Представници НСЗ су информисали министра да је 
стопа незапослености у априлу ове године износила 
20,8%, што је за 0,4% мање у односу на исти месец про-
шле године, као и да се у наредном периоду очекује њен 
даљи пад.
   Министар и представници НСЗ договорили су се да 
уз реализацију мера активне политике запошљавања, 
подрже и сваку иницијативу која ће допринети ефикас-
нијем и бржем запошљавању.
   Последњих година првомајски протести поново до-
бијају видове протестних окупљања незадовољних 
радника, чији положај због економске кризе постаје 
све тежи. У земљама региона на Међународни празник 
рада слична, суморна слика. Радници без права, вели-
ки број незапослених, а синдикати разједињени и без 
икаквог утицаја на власти и послодавце.
   Представници Савеза самосталних синдиката Србије 
и УГС „Независност“ организовали су првомајску про-
тестну шетњу у центру Београда. Љубисав Орбовић, 
председник СССС, рекао је да су радници у Србији сада 
у ситуацији да се, као и пре 128 година, боре за основ-
на права, односно за три осмице - осам сати рада, осам 
сати одмора и осам сати сна. 
   Проглашавајући 5. мај за Дан самосталног живота, Ев-
ропска мрежа за самостални живот покренула је кам-
пању чији је циљ да скрене пажњу на потребу доследне 
примене члана 19. Међународне конвенције о правима 
особа са инвалидитетом. Србија обележава овај дан и 
као земља која је много учинила на унапређењу права 
у овој области. Центар за самостални живот инвалида 
Србије обележио је овај дан у свим градовима у који-
ма има своје локалне организације - Сомбору, Београду, 
Смедереву, Јагодини, Бору, Чачку, Крагујевцу, Нишу и 
Лесковцу. 
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„Растући тренд у туризму представљају упознавање и 
откривање нових дестинација, одмор у нетакнутој природи и 
активни туризам“, истакао је Здравко Јелушић, потпредсед-
ник Привредне коморе Србије (ПКС), на Генералној скупшти-
ни Асоцијације балканских комора, одржаној у Атини. О 
проблемима развоја туристичке привреде у Југоисточној 
Европи говорили су представници привредних комора Алба-
није, БиХ, Кипра, Бугарске, Македоније, Црне Горе, Румуније 
и Србије.

О значају туризма најбоље говори низ иницијатива ус-
мерених ка развоју Србије као туристичке дестинације, од 
улагања у инфраструктуру до едукације кадрова и изградње 
зимских центара. Влада Србије фокусирана је на развој зим-
ских центара, затим на подручје у сливу Дунава, бањски и 
рурални туризам. Концепт туризма из претходног периода 
је промењен. Данас је све више заступљен такозвани „зелени 
туризам“, односно враћање природи, авантуризам и активни 
туризам. 

У Србији је прошле године боравило 2,2 милиона гос-
тију, од чега је домаћих било 1,2 милиона, остварено је 6,5 
милиона ноћења, а девизни прилив од туризма био је 1,05 
милијарди долара. 

„Туризам је сектор у коме доминирају мала и средња 
предузећа (око 92 одсто), од којих највећи број запошљава 
мање од шест људи. Посебно велики значај има запошља-
вање жена и младих људи у руралном подручју, што је битно 
и за економску ревитализацију неразвијених крајева. Учешће 
туристичко-угоститељске привреде у друштвеном произво-
ду Србије износи око два, а у укупном извозу роба и услуга до 
девет одсто. Прошле године било је 330 категорисаних обје-
ката са 17.041 смештајном јединицом, а процењује се и да око 
800 сеоских домаћинстава са 5.300 кревета пружа угости-
тељске услуге. Србија у овој области има традицију дугу 170 
година. Захваљујући улагањима, хотелска понуда у Србији 
је последњих неколико година обогаћена новим, модерним 
хотелима“, навео је Здравко Јелушић, потпредседник ПКС.

На скупу у Атини наглашено је да туризам представља 
и изазов за повезивање земаља Југоисточне Европе и добија 
све више на значају због утицаја на повећање запослености, 
раст бруто друштвеног производа и повећање извоза. Коли-
ка је корист од развоја туризма најбоље говори чињеница да 
сваки долар потрошен у туризму доприноси потрошњи још 
3,2 долара у економији једне земље. У сваком региону света 
учешће туризма у бруто друштвеном производу је веће него 
учешће аутомобилске индустрије. У светском туризму је ди-

ректно запослено шест пута више људи него у аутомобилској 
индустрији, пет пута више него у хемијској, а четири пута 
више него у рударству.

По речима учесника Генералне скупштине Асоцијације 
балканских комора, у развоју туризма постоје и проблеми, 
као што су правна регулатива, недовољно развијена инфра-
структура, недовољна повезаност туристичких субјеката. 
Упућен је предлог владама региона како би се указало на по-
требу добијања приоритета у развоју туристичке привреде 
и развоју ове делатности кроз страна улагања, као и да се 
створе услови за приступ европским фондовима за заједнич-
ке пројекте у области туризма, а да носиоци ових активности 
буду привредне коморе и туристичке организације.

В.П.

Туризам повезује Југоисточну Европу

ПОТЕНЦИЈАЛ У КОЈИ ВРЕДИ 
УЛАГАТИ

Сваки долар потрошен у туризму доприноси потрошњи још 3,2 долара у економији 
једне земље

   Индустрија догађаја

   Туризам је кључ за развој светске економије, односно - ту-
ризам, то су послови, инфраструктура и развој. Ова дефини-
ција туризма Светске туристичке организације на најбољи 
начин осликава значај и промене које ова привредна делат-
ност (четврта по економском значају) уноси у светску еко-
номију.
   Туризам, дакле, има велики, али и растући значај за глобал-
ну економију, а нарочито за економије држава у развоју. То 
је разлог зашто се овој делатности посвећује велика пажња 
и у развој туризма улажу знатна средства. Ова специфич-
на грана привреде је покретач развоја других привредних 
делатности, нарочито инфраструктуре и пољопривреде. Ва-
жна карактеристика туризма, у светлу актуелне економске 
кризе, јесте његов потенцијал да буде покретач опоравка 
економије и повећања запослености становништва.
   Туризму се генерално придаје све већи значај, али и очеки-
вања туриста су све већа, као и њихова жеља за специфич-
ним доживљајима. Управо ту се огледа посебна улога ма-
нифестација у савременом туризму, чији привредни ефекти 
зависе од броја посетилаца, броја ноћења, кориштених ус-
луга, потрошње, итд. 
   По истраживању Туристичке организације Србије (ТОС), 
манифестације су прве на листи мотива за долазак страних 
туриста у нашу земљу, што је довољан разлог да манифе-
стациони туризам буде истакнут у „Стратегији развоја тури-
зма Србије“ као веома значајан сегмент развоја, али и као 
компаративна предност домаћег туризма.
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Проглашавајући 5. мај за Дан самосталног живота, 
Европска мрежа за самостални живот (ЕНИЛ) по-
кренула је кампању чији је циљ да скрене пажњу на 
потребу доследне примене члана 19 Међународне 

конвенције о правима особа са инвалидитетом. На прошло-
недељној прес конференцији, која је тим поводом одржана у 
Медиjа центру у Београду, истакнуто је да је Центар за само-
стални живот инвалида Србије један од оснивача ЕНИЛ-а, а 
како је нагласила Гордана Рајков, председница Центра, иако 
није чланица ЕУ, Србија обележава овај дан и као земља која 
је много учинила на унапређењу права у овој области. Рајков 
је истакла да Центар обележава овај дан у свим градовима 
у којима има своје локалне организације - Сомбору, Београ-
ду, Смедереву, Јагодини, Бору, Чачку, Крагујевцу, Нишу и 
Лесковцу. 

„Међународним конвенцијама о правима особа са инва-
лидитетом позивају се све владе земаља потписница да пре-
дузму мерe за остваривање права ОСИ, како би они као и сви 
остали грађани нормално живели у заједници, имали право 

на једнак избор, доносили одлуке, односно имали потпуну 
контролу над својим животом. Град Београд има највише 
корисника услуге персоналне асистенције, али је једини од 
већих градова у земљи који ову социјалну услугу, предвиђе-
ну Законом о социјалној заштити, не финансира из градског 
буџета“, рекла је Гордана Рајков и објаснила да тај сервис и 
није намењен свим особама са инвалидитетом, већ поједин-
цима који желе да живе активно у заједници. 

Ради се на доношењу још неколико нормативних аката 
која треба да унапреде и услове за самосталан живот. По-
ред Закона о знаковном језику, који ускоро треба да уђе у 

скупштинску процедуру, припрема се и закон којим ће се 
јасније дефинисати могућност одузимања пословне способ-
ности особама са менталним инвалидитетом, што је тренут-
но једна од најзначајнијих тема у свим европским земљама. 

На конференцији је истакнуто да се Дан самосталног 
живота у земљама ЕУ обележава на различите начине, али је 
свуда у знаку свеопштих мера штедње, које нарочито утичу 
на подршку самосталном животу особа са инвалидитетом. 

„Самостални живот особа са инвалидитетом није могућ 
без услуге персоналне асистенције“, изјавила је директорка 
мреже „Из круга“ Лепојка Чаревић Митановски. Тим ове не-
владине организације је прошао обуку за пружање те услуге, 
уведене у Србији 2001. године, када је у Београду почео да 
ради први експериментални сервис персоналне асистенције.

В.П.

Више од 100 особа са инвалидитетом у девет градова Србијe користи услугу персоналне 
асистенције, која им помаже да одрже и унапреде квалитет живота, али би тај број 
требало да буде знатно већи, оцењено је поводом Дана самосталног живота, који се 

први пут обележава у Европи

Особе са инвалидитетом траже већу подршку друштвене заједнице

САМОСТАЛНИ ЖИВОТ 

   Ментални инвалидитет

   Конвенција УН о правима лица са инвалидитетом значила 
је велики квалитативни скок у разматрању права и слобо-
да лица са менталним инвалидитетом и на пољу људских 
права у целини. Оно што се чини револуционарним и рефор-
мским у приступу третману ове друштвене групе постало 
је обавеза држава потписница и чека своју доследну им-
плементацију. Такво очекивање најоправданије је код по-
штовања способности лица са менталним инвалидитетом. 
Лица са менталним инвалидитетом (више но друга лица са 
инвалидитетом) маргинализована су до нехуманих грани-
ца, живела су живот невидљивих објеката о чијим интере-
сима се брине и у чије име одлучује увек неко други, чију ће 
добробит увек боље заштити неко други него ли они сами. 
Овакав степен и обим дехуманизације у људским правима 
најзад је препознат као недопустив и неспојив са цивили-
зацијским развојем савременог друштва. На крају крајева, 
образац треба преиспитати до те мере да се тежи потпу-
ном минимизирању патерналистичког односа према онима 
које сматрамо рањивима или неспособнима. Чини се да је 
критеријум „рационалности и заштите од штетних одлука“ 
не само привидан и крајње селективан, већ етикетирајући 
и лицемеран, те покреће и оснажује аутоматизам по којем 
се великом броју људи одузима основно својство за жи-
вот у друштву, уз оправдање да је тако за њих (или друге) 
најбоље. Остају да се виде домети идеје која има намеру 
да промени свет. Од чега ће ти домети зависити, није тешко 
наслутити.

   (Извод из научног рада: “Пословна способност као универзално 
људско право и детерминанта друштвеног положаја лица са мен-
талним инвалидитетом”, Милана М. Марковића)
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Велики број стратегија у Србији међусобно je неусаг-
лашен, садрже нереално постављене циљеве и неја-
сан начин на који се утврђују приоритети, због чега 
се мора унапредити стратешко планирање на свим 

нивоима, поручено је на прошлонедељној конференцији за 
штампу под називом „Планирамо ли будућност Србије“. На 
скупу је оцењено да не постоји јединствени стратешки оквир 
развоја Србије, као и да још није дефинисано како ће се про-
грам Владе Србије, односно експозе премијера Александра 
Вучића, спроводити у пракси. Такође, речено је да треба раз-
мишљати о неопходности приоритизације, како би се јасно 
дефинисали развојни потенцијали Србије и утемељио правац 
будућих преговора о њеном приступању ЕУ. 

Потпредседница Владе Србије и министарка државне 
управе и локалне самоуправе, Кори Удовички, рекла је да 
Србија одавно има проблем са институционалним наслеђем 
и да ће морати много да се ради како би сви ресори коорди-
нисано деловали и знали своја задужења, а и како њихове 
надлежности не би биле расуте. Удовички је навела да коор-
динација треба да буде спроведена тако да се остваре циље-
ви и оно чему Србија тежи. 

„Ова јавна расправа припремљена је и пре формирања 
Владе Србије, јер смо свесни да Србија не планира своју бу-
дућност довољно добро, или чак скоро уопште“, рекла је 
Удовички. Она је навела и да је после пет година ван Србије, 
односно по повратку у земљу, видела у којој мери нисмо од-
макли у успостављању система и правца у коме се земља 
креће, додајући да је схватила да је то најважнији задатак. 

Према њеним речима, у Србији нема институција које 
стварају агенде шта ставити на сто за дискусију и расправу 
по приоритетима, због чега је земља годинама бомбардована 
хитним стварима. 

„Морамо радити на томе да постанемо способни за коор-
динирано деловање, да сваки ресор зна шта је његово заду-
жење и да је његов задатак само његов задатак, да надлеж-
ности не буду расуте међу ресорима, да радимо као једна 
јединствена заједничка влада и држава“, навела је Удовички 

и подвукла да је велики посао пред Србијом. Нагласила је 
да зарад планирања будућности Србије треба створити меха-
низам праћења приоритета који неће бити постављени само 
за неколико наредних месеци, већ и година, а најавила је и 
доношење кровног плана развоја Србије. Удовички је навела 
и да Србија има ефикасну Канцеларију за европске интегра-
ције, која ју је довела оволико далеко у процесу приступања, 
али је  важно и да Канцеларија има апарат који може да 
трансформише и усмерава земљу. 

Заменик шефа Делегације ЕУ у Србији, Оскар Бенедикт, 
поручио је да ће ЕУ подржавати Србију колико год буде мо-
гла, уз подсећање да „ни Рим није изграђен за један дан“, и 
да је за будућност Србије важан квалитет рада, а не и брзина. 

„Приступање ЕУ није само технички, већ и етички про-
цес, односно питање какве институције и друштво желите да 
изградите“, навео је Бенедикт и додао да очекује да се скри-
нинг свих 35 поглавља заврши до маја следеће године. Бене-
дикт је навео да су пред Србијом три приоритета, први који 
је дефинисан у поглављима 23 и 24, други - фискална кон-
солидација, а трећи - успостављање добросуседских односа. 

„Како бисте били успешни у процесу европских инте-
грација, морате да будете организовани на специфичан на-
чин. Ми смо ту да у томе подржимо Владу Србије“, рекао је 
Бенедикт, додајући да Србија треба да се фокусира на ствари 
које ће убрзати процес европских интеграција. 

Огњен Мирић, аутор истраживачког извештаја „Уна-
пређење система стратешког и оперативног планирања 
у Србији“, који је представљен на скупу, казао је да треба 
предвидети да Генерални секретаријат за јавне политике, у 
сарадњи са ресорним министарствима, а на основу експо-
зеа, припреми план за спровођење програма Владе Србије. 
У том смислу, како је додао, неопходно је почети са припре-
мама националног плана развоја три године пре уласка у 
ЕУ и припремити методологију за израду стратегија и ак-
ционих планова. Посебно је важно донети акциони план за 
спровођење мера које је најавио премијер у експозеу, а треба 
израчунати и колико ће новца из буџета бити издвојено за 
спровођење донетих стратегија. Према Мирићевим речима, 
структуру владе би требало формулисати за наредних седам 
до десет година, како се министарства не би прилагођавала 
појединцу, већ појединац њима.

Извор: Танјуг 
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Међународни празник рада

У земљама региона на Међународни празник рада суморна слика. Радници без 
права, велики број незапослених, а синдикати разједињени и без утицаја на власти и 

послодавце

БОРБА ЗА ТРИ ОСМИЦЕ

Међународни празник рада је током послератног 
периода најмасовније обележаван у социјалистич-
ким земљама, када су одржаване параде и слич-
не манифестације. Последњих година првомајски 

протести поново добијају видове протестних окупљања не-
задовољних радника, чији положај због економске кризе по-
стаје све тежи. У земљама региона на Међународни празник 
рада слична, суморна слика. Радници без права, велики број 
незапослених, а синдикати разједињени и без икаквог ути-
цаја на власти и послодавце.

Где смо данас?
Представници Савеза самосталних синдиката Србије 

(СССС) и УГС „Независност“ организовали су првомајску про-
тестну шетњу у центру Београда и поручили да се противе 
најављеним мерама штедње, јер су оне, како тврде, усмерене 
ка томе да се још више уруше права радника.

„Где смо ми то данас? У Србији је више од 800.000 неза-

послених, више од милион грађана живи испод границе си-
ромаштва, велики број већ се налази у дужничком ропству, у 
редовима испред народних кухиња и у непрекидном страху 
од онога шта доноси сутра“, наводи се, између осталог, у прог-
ласу који је прочитан пред неколико хиљада грађана Србије, 
углавном чланова синдиката, који су се окупили на протесту 
у Београду. 

Љубисав Орбовић, председник СССС, рекао је да су рад-
ници у Србији сада у ситуацији да се, као и пре 128 година, 
боре за основна права, односно за три осмице - осам сати 
рада, осам сати одмора и осам сати сна. Он је поручио да се 
противе најављеном смањењу плата у јавном сектору за 10 
одсто и да ће учинити све да та мера не успе.

Бранислав Чанак, председник УГС „Независност“, рекао 
је да ће синдикати влади бити партнер, али уколико се у на-
редном периоду не буде више водило рачуна о правима рад-
ника у Србији, они ће права тражити на улици. 

„Ово је обавеза према садашњем тренутку у Србији, која 
се налази у поражавајуће лошем стању. То нас тера да данас, 

а ако треба и сутра и прекосутра и сваки дан будемо на ули-
цама“, рекао је Чанак.

Без разлога за славље
„И ове године смо се окупили у славу празника, али нам 

није до празновања. У Србији се тешко живи. Радници су и 
даље потлачени, понижени и омаловажени. Ми то стање мо-
рамо променити“, поручио је председник Самосталних син-
диката Београда Влада Андрић.

„Ове 2014. године радници и синдикати у Србији немају 
шта да славе. Први мај дочекујемо разочарани, изневерних 
нада и очекивања. Бољи живот, више посла, редовне плате 
и достојанство рада, само су у предизборним кампањама и 
обећањима“, рекао је Саша Торлаковић, представник Син-
диката радника грађевинарства и индустрије грађевинског 
материјала Србије.

Чланови Новог синдиката здравства упозорили су, на 
првомајском протестном окупљању у Новом Саду, да су по-
стављање руководећих кадрова по политичком, а не струч-
ном критеријуму, као и ниске зараде запослених, кључни 
проблеми у нашем здравству. На скупу у центру града, којем 
је присуствовало свега двадесетак здравствених радника, 
председник тог синдиката у Заводу за хитну медицинску 
помоћ, Милан Делић, истакао је да „политичко кадровање“ 
опасно урушава наш здравствени систем, јер се на многа 
руководећа места постављају људи по политичкој линији, а 
не према стручности и залагању.

Да синдикати у Србији морају бити уједињени, сматра 
председница Асоцијације слободних и независних синдика-
та Ранка Савић, која се нада да се више неће дешавати да за 
Први мај синдикати буду разједињени, да једни организују 
протесте, други штрајкове.

Да је Влада Србије одлуком да заседа на Међународни 
празник рада показала да јој није стало до „фер-плеј“ односа 
и будућег социјалног дијалога са синдикатима, сматрају у 
Удруженом синдикату „Слога”.

Социјална (не)правда
Нови министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-

на питања, Александар Вулин, поручио је да ће се борити 
за социјалну правду и да ће у израду измена Закона о раду 
бити укључени и радници.

„Влада Србије је решила да Закон о раду и све друге за-
коне из области радног законодавства, али и законодавства 
које има везе са социјалним карактером, доноси искључиво 
у договору са синдикатима и послодавцима”, рекао је Вулин 
новинарима у излетишту Бојчинска шума, где је са чланови-
ма Покрета социјалиста обележио Дан партије и Међународ-
ни празник рада.

Указујући да постоји већина која може да усвоји било 
који закон, Вулин је навео да Влада Србије жели да тај закон 
буде и квалитетан. Истакао је да послодавци и синдикати 
често имају различите ставове, те да би био најсрећнији када 
би било могуће да се синдикати и удружења послодаваца до-
говоре без владе и само дођу пред њу са готовим решењем.

„То није могуће. Потребна је влада. Влада ће се трудити 
да своја решења донесе у сагласности света рада и света ка-
питала”, рекао је Вулин, додајући да ће се трудити да читав 
преговарачки процес држи међу преговарачима.
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„Синдикати и послодавци знају да не могу да добију баш 
све што желе или што бисмо желели ми као влада - да се 
овде живи неупоредиво боље. Ова влада је прва која је имала 
храбрости да изађе и каже да ће за две године бити боље и 
које ће то мере бити болне“, рекао је Вулин, додајући да неће 
покушавати да себи направе политички маркетинг, већ да 
представници власти желе да се донесе добар закон, који ће 
одговарати и радницима и послодавцима. 

Радничка права зависе од 
економског развоја

У част Међународног празника рада, на споменик осни-
вачу организованог радничког покрета у Србији и великом 
борцу за права радника, Димитрију Туцовићу, венце су по-
ложили потпредседник Владе и министар спољних посло-
ва Србије Ивица Дачић и министар рударства и енергетике 
Александар Антић.

Дачић је новинарима рекао да без економског развоја 
земље нема високог нивоа радничких права и да је важно 
постићи што ширу сагласност у оквиру социјалног дијалога. 
Он је сигуран да ће, како земља буде излазила из кризе, и 
расправе на ту тему бити озбиљније и компетентније, али и 
све више усклађене са тековинама ЕУ.

„Важно је да се покуша направити што шира сагласност 
у оквиру социјалног дијалога између синдиката, послодава-
ца и владе. То је била политика претходне владе, а биће и 
ове“, рекао је Дачић и додао да је важно да све мере за стаби-
лизацију економије буду усклађене са правним и социјалним 
тековинама Европске уније.

Одсуство осећаја заштићености
У БиХ, која има највећу стопу незапослености у региону 

у односу на број становника, 45 посто, Међународни празник 
рада у Тузли и Мостару облежен је протестима радника. Са-
вез самосталних синдиката БиХ донео је одлуку да ће у свим 
синдикалним организацијама 27. маја у подне бити одржан 
штрајк упозорења.

Иако су у главном граду Црне Горе првомајске шетње 
организовала два синдиката, учесника није било довољно ни 
за једну која би својом снагом и исказаним револтом при-
вукла пажњу одговорних за тешке социјалне проблеме у Цр-
ној Гори - велику незапосленост, растуће сиромаштво, општу 
неизвесност и одсуство осећаја заштићености од стране др-
жаве. 

У Загребу је доласком првомајске синдикалне поворке у 
парку Максимир завршен службени синдикални део обеле-
жавања Међународног празника рада, којим су синдикати 
влади послали поруку да распише превремене парламен-
тарне изборе како би на чело земље били изабрани стручни 
људи, наводи Хина.

Отпор мерама штедње
Међународни празник рада обележен је широм Европе 

мирним поворкама и окупљањима радника у организацији 
политичких странака и синдиката, али и драматично у Тур-
ској, где је током протеста повређено више десетина људи, 
када је полиција употребила водене топове, сузавац и гумене 
метке, јавиле су агенције.

У Француској су радници, другу годину заредом, Први 
мај обележили под различитим слоганима - чланови двеју 
синдикалних организација заједно су дефиловали Паризом 

против политике владе премијера Мануела Валса, док су се 
друга два синдиката у подне окупила на улици под знаком 
Европе и у име њеног јединства, преносе француски медији. 
Први мај је ове године у Паризу обележен и окупљањем 
присталица екстремно десничарске странке Национални 
фронт, на челу са Мари Ле Пен.

И у Аустрији су овогодишње манифестације поводом 
Међународног празника рада биле у знаку избора за Европ-
ски парламент, који ће бити одржани 25. маја. У Бечу, према 
устаљеној традицији, кроз центар је продефиловало, у орга-
низацији Социјалдемократске партије (СПО), више од 100.000 
људи, који су носили транспаренте којима су, између оста-
лих, захтевали обуставу даљих приватизација.

Истовремено, главни грчки синдикати су Празник рада 
обележили мирним окупљањима на атинском тргу Синтаг-
ма, а слични скупови и маршеви организовани су и у другим 
градовима Грчке, као што су Солун и Патрас. Организатори 
су навели да овогодишња првомајска окупљања шаљу пору-
ку отпора мерама штедње које спроводи грчка влада, као и 
раскидању радних односа и политици ЕУ.

А.Б.

   Историја

Празник рада је установљен у знак сећања на 1. мај 
1886. године, када је више десетина хиљада радника у Чи-
кагу изашло на улице захтевајући боље услове рада и ос-
мочасовно радно време. Организатори протеста су захтеве 
претходно упутили послодавцима и властима, тражећи да 
их испуне до тог датума. Као одговор уследила је репре-
сија, а у сукобима са полицијом било је жртава и рањених 
на обе стране. Исход је био да су седморица синдикалних 
активиста осуђени на смрт.

Други конгрес Радничке интернационале одлучио је 
да се од 1890. године, 1. маја широм света одржавају ма-
совне манифестације, демонстрације и штрајкови, као је-
дан од видова класне борбе, што је до краја 19. и почетком 
20. века добило масовне размере.

Први мај у Србији обележен је први пут 1893. године, 
протестним скуповима у Београду. Првомајске прославе у 
сеоским срединама у Србији почеле су најпре у селу Дубо-
на, код Младеновца, две године касније.
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Као што нису ни сви кандидати исти и послодавци се 
међусобно разликују, и самим тим траже различите 
квалитете код својих кадрова, осим оних које природа 
посла захтева. Интервју је начин на који послодавац 

може да процени који је кандидат најбољи за компанију и 
који ће највише одговарати потребама посла. На вама је да се 
припремите и размислите о томе шта би послодавац могао 
да вас пита и како бисте ви могли да одговорите. 

Нека питања могу потпуно да вас изненаде. То су она 
која задиру у вашу интиму, приватни живот и/или животна 
убеђења. На та питања се већина кандидата не припреми, 
јер она једноставно нису примерена, нити се често јављају. 
Некада послодавац кроз успутни разговор или упознавање 
постави питање које вам може деловати приватно, али чија 
намера није ништа друго до да вас мало боље упозна или оп-
усти кроз причу о свакодневним стварима. Дакле, не мора да 
значи да се иза свега крије лоша намера, али ако сте стекли 
утисак да је неки податак из приватног живота битан крите-
ријум за послодавца и да он одлуку формира на основу ових 
информација, па можда и врши дискриминацију, онда вам 
предлажемо неке од следећих одговора.

Може да се догоди да вас на интервјуу питају за бившег 
послодавца, што само по себи није лоше. Међутим, уколи-
ко питања превазилазе пристојност и жељу потенцијал-

ног послодавца да сазна нешто више о вашим претходним 
пословима, нисте дужни да на њих одговорите, односно, 
најбоље је да ваш одговор буде дипломатски. Одавање посло-
вих тајни или оговарање бивших послодаваца не би требало 
да буде опција. Можете рећи како сте имали мање или више 
коректан однос, али да своју бољу будућност видите у овој 
компанији, са минималним детаљима о начину пословања и 
стратешким потезима бившег послодавца. Још једна опција, 
уколико се са бившим послодавцем нисте слагали, јесте да 
то лепо упакујете у реченицу типа: „Нисмо могли пронаћи 
заједнички језик, па смо уз обострану сагласност донели од-
луку да је најбоље да пронађем друго радно место“.

Постоје питања од којих вас и Закон о раду брани, те пра-
во на приватност у сваком случају можете да задржите. Уко-
лико се изјасните да сте у браку, послодавац није у позицији 
да вас третира другачије у односу на оне који то нису. Уколи-

ко дођете у ситуацију да било шта објашњавате, реците како 
је ваш приватни живот нешто што не мешате са пословним, 
да ваш брачни статус нема утицаја на ваше радне способ-
ности и да у сваком случају желите да се посветите својим 
пословним обавезама онолико колико то посао захтева.

Као родитељ дужни сте да бринете о својој породици и 
деци, пре свега, али послодавац ни у овом случају нема пра-
во да вас дискриминише у односу на људе који немају децу. 
На вама је да будете искрени и да кажете у којој мери можете 

да се посветите послу.
Питања која се тичу стамбених услова, где живите и са 

ким, могу имати различиту сврху, па ваша реакција треба да 
буде у складу са тим. Уколико осетите да би одговор могао да 
вас дискриминише, оградите се од одавања детаља и конста-
тујте како то није релевантно за вашу пријаву за посао.

Закон о раду, такође, забрањује дискриминацију канди-
дата за посао и запослених на основу вере. Ако се и догоди 
да вас послодавац на интервјуу пита о вашој вероисповести, 
можете одговорити да своја лична убеђења не мешате са 
послом, нити томе дајете приоритет у односу на каријеру. 
Уколико вам је ово питање непријатно и најрадије не бисте на 
њега одговарали, саопштите то интервјуеру.

Постоје послови за које је потребно да послодавац зна 
какво је ваше здравствено стање и тада је сваки будући за-
послени дужан да уради здравствени преглед пре почетка 
рада. Међутим, уколико послодавац улази у интимне детаље 
вашег здравственог стања или поставља питања због којих 
вам је неугодно или за која сматрате да нису битна за вашу 
пријаву за посао, ваше је право да то констатујете и да не 
одговорите.

На питања која не дотичу било који аспект ваше лично-
сти у пословном смислу, не морате да одговарате, односно 
можете рећи да не видите зашто је то битно. Ту спадају чак 
и баналности попут вашег хороскопског знака, да ли имате 
тетоваже, па све до озбиљнијих питања, попут одавања ин-
формација о супружнику или било ком другом члану ваше 
породице или ваших политичких ставова.

Времена се мењају и људи уче на својим грешкама, 
схватамо озбиљније право на приватност и приватан живот и 
најчешће нећете бити суочени са оваквим питањима. Посло-
давци много више цене индивидуалност и личност својих за-
послених, али никада није на одмет да будемо упућени у то 
шта је само наше и шта немамо обавезу да делимо.

Инфостуд

Непримерена питања на интервјуу за посао

И ЗАКоН вАс брАНИ
Не мора да значи да се иза свега крије лоша намера, али ако сте стекли утисак да је 
неки податак из приватног живота битан критеријум за послодавца и да он одлуку 
формира на основу ових информација, предлажемо вам неке од следећих одговора
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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

460

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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бор

уСТаноВа ЦенТар за куЛТуру опШТине Бор
19210 Бор, Моше Пијаде 1

тел. 030/424-546

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да поседу-
је 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 директора; да 
има високу стручну спрему; завршен један од факултета друштвених 
наука или факултета уметности; најмање 5 година радног искуства; да 
поседује организационо-стручне способности у реализацији програ-
ма из културе; да поседује искуство непосредног рада са младима уз 
изражено познавање друштвених и културних потреба младих. Канди-
дати су дужни да уз пријаву на конкурс, уз потпуну личну и радну био-
графију, приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о здравственој способности, уверење да се против 
њих не води кривични поступак (основни и виши суд), оверен пре-
пис или фотокопију дипломе VII степена стручности, доказ о дужини 
радног стажа, кратку биографију са описом послова које је кандидат 
обављао, програм рада за мандатни период од 4 године. Уверење о 
држављанству не сме бити старије од шест месеци. Пријаве са наве-
деним доказима, у затвореним ковертама, доставити на горенаведе-
ну адресу, у року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком: „За 
Управни одбор - пријава на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ЧАЧАК

опШТинСка упраВа 
опШТине иВаЊиЦа

32250 Ивањица Венијамина Маринковића 1
тел. 032/664-760

Рад на припреми и изради развојних пројеката
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област 
економске науке, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, односно завршен економски факултет у трајању 
од 4 године, положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве, организационе способности у изради пројекта и најмање једна 
година радног искуства.

Инспектор канцеларијске контроле за физичка лица
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област 
правне науке и економске науке, односно завршене основне студије 
на правном или економском факултету у трајању од најмање четири 
године, положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
најмање једна година радног искуства.

Послови пријема странака - „Отворена врата“
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња економска 
школа, гимназија или правно-биротехничка школа, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање шест месеци радног 
искуства.

Сарадник за послове пољопривреде
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња пољопривредна 
школа, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање шест месеци радног искуства.

Послови одржавања чистоће
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО: Поред горенаведених посебних услова за свако радно место, 
кандидат треба да испуњава опште услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуње-
ности услова из тачака I и II, кандидат подноси следећу документацију 
(у оригиналу или оверене фотокопије): извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, диплому о завршеној одговарајућој 
спреми, доказ о радном искуству у струци (фотокопија радне књижи-
це или потврда о радном искуству), уверење о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе, личну и радну биографију. 
Уверење да кандидат није осуђиван прибавља Општинска управа по 
службеној дужности. Лекарско уверење достављају изабрани канди-
дати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве са комплетном документацијом достављају 
се поштом на адресу Општинске управе или непосредно преко писар-
нице Општинске управе, са назнаком: „За јавни конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

јАгодИНА

опШТинСка упраВа опШТине ЋуприЈа
35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Руководилац Службе за Општинско веће и председника 
Општине

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, 
односно завршене мастер академске студије или високо образовање 
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању и које је законом изједначено са ака-
демским називом мастер, правног смера, 2 године радног искуства, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе. Кандида-
ти морају да испуњавају и опште услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002): да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас, са доказима 
о испуњавању општих и посебних услова, подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити Општинској управи Општине Ћуприја, 
13. октобар 7.

ГрадСка упраВа за 
друШТВене деЛаТноСТи

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови смештаја и збрињавања избеглица
за рад у Градској управи за друштвене делатности, на одређено 

време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, средња 
економска, гимназија, електротехничка школа, 1 година радног ста-
жа и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, канди-
дат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује општу здравствену способ-
ност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГрадСка упраВа за заШТиТу и 
унапређиВаЊе ЖиВоТне Средине

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови обезбеђења еколошких добара
за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање животне 

средине, на одређено време од 4 месеца

УСЛОВИ: КВ радник - III степен стручне спреме, електротехничке 
струке, возач моторних возила, 6 месеци радног стажа.

Помоћник на пословима обезбеђења еколошких добара
за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање животне 

средине, на одређено време од 4 месеца

УСЛОВИ: НК радник - основна школа и 6 месеци радног стажа.

Администрација и управа 

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

КИКИНдА

БиБЛиоТека „СарВаШ ГаБор“
24430 Ада, Трг ослобођења 3/а

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, филозофски, педагошки 
или други факултет друштвеног смера; најмање 5 година радног иску-
ства у области културе или образовања; да кандидат има разрађен 
програм рада и развоја Библиотеке и да нема других законских сметњи 
за његово именовање. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неуредне, непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Молбе у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурс“, доставити на горенаведену адресу Библиотеке.

народна БиБЛиоТека 
„БраниСЛаВ нуШиЋ“

23330 Нови Кнежевац, Цара Душана 8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена, дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије или високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од четири године); три године радног иску-
ства у култури; да се против кандидата не води и да није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 
држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. 
Конкурсна документација за избор кандидата за директора Библио-
теке треба да садржи: предлог програма рада и развоја Библиотеке 
за период од четири године, оверену копију дипломе или уверења о 
стеченој стручној спреми, оверену копију радне књижице или доказ 
о радном искуству, биографију која мора да садржи елементе који 
доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким 
прегледом остварених резултата у раду, уверење надлежног органа 
да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница 
(не старија од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену копију личне 
карте и доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење 
(оригинал).

ОСТАЛО: Крајњи рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Пријава на конкурс са доказима подноси се препоруче-
ном пошиљком или лично на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КрАгУјевАц

опШТинСка упраВа 
опШТине ТопоЛа

34310 Топола, Булевар краља Александра I 9
тел. 034/811-698

Руководилац Одељења за комуналне делатности, 
грађевинско-урбанистичке и  

имовинско-правне и послове евиденције и управљања 
имовином

на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних или 
архитектонских наука, на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године; најмање 5 година радног искуства у струци; 
положен испит за рад у органима државне управе.

Контролор ликвидатор
за рад у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене 
делатности, на одређено време до повратка запослене са 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, 3 године радног 
искуства и положен испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: да кандидат има општу здравствену способност, да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора најмање од 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државним органима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова 
огласа подносе се начелнику Општинске управе Општине Топола, на 
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана.

опШТинСка упраВа 
опШТине БаТоЧина

34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6842-361

Извршилац за послове из области пољопривреде, 
водопривреде и шумарства

у Одељењу за изворне приходе, привреду, јавне службе и 
финансије Општинске управе Општине Баточина, на одређено 

време 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољоприв-
реде или сточарства или дипломирани грађевински инжењер (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, положен стручни испит за рад у 
државним органима, да кандидат има општу здравствену способност, 
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 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, радно искуство: једна година. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Извршилац за послове из области 
пољопривреде, водопривреде и шумарства“.

Извршилац за контролу и наплату локалних изворних 
прихода

у Одељењу за изворне приходе, привреду, јавне службе и 
финансије, Општинске управе Општине Баточина, на одређено 

време 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит 
за рад у државним органима, да кандидат има општу здравствену спо-
собност, да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 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, радно искуство: једна година. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Извршилац за контролу и 
наплату локалних изворних прихода‘‘.

Извршилац за област образовања, вођења и ажурирања 
бирачког списка

у Одељењу за општу управу Општинске управе Општине 
Баточина, на одређено време 12 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социолог или 
дипломирани правник - стечено високо образовање на студијама дру-
гог степена, (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, положен 
стручни испит за рад у државним органима, да кандидат има општу 
здравствену способност, да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора најмање од 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, радно искуство: јед-
на година. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас 
за извршиоца за област образовања, вођења и ажурирања бирачког 
списка“.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити следећа документа: диплому 
о школској спреми, доказ о стеченом радном искуству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уве-
рење да кандидат није осуђиван, уверење о општој здравственој спо-
собности и уверење о положеном испиту за рад у државним органима. 
Контакт телефон: 034/6842-361. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

Администрација и управа 

Сајмови запошљавања
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пониШТеЊе оГЛаСа 
опШТинСка упраВа 

опШТине аранђеЛоВаЦ
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10

тел. 034/711-311

Оглас објављен 30.04.2014. године у публикацији „Послови“, 
за радна места: службеник за јавне набавке у Одељењу за 
финансије и рачуноводство и послови канцеларије за локал-
ни економски развој, у Одељењу за привреду и друштве-
не делатности Општинске управе Општине Аранђеловац, 
поништава се у целости.

КрАљево

опШТинСка упраВа 
опШТине ВрЊаЧка БаЊа

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима аналитичко-материјалног 
књиговодства и ликвидатуре

на одређено време до 12 месеци, за рад у Одељењу за 
финансије, локалне јавне приходе и привреду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног или економског сме-
ра, једна година радног искуства и положен испит за рад у органи-
ма државне управе. Поред наведених услова потребно је да кандидат 
испуњава опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односи-
ма 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 РС; да је пунолетан; 
да има општу здравствену способност; прописану стручну спрему; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Пријаве се подносе Општинској управи Општи-
не Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

опШТинСка упраВа 
опШТине ВрЊаЧка БаЊа

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима виши порезник - стручни 
сарадник на пословима 
пореског рачуноводства

на одређено време до 12 месеци, за рад у Одељењу за 
финансије, локалне јавне приходе и привреду

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, основне академске студије у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три годи-
не у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука, област правне 
или економске науке, први степен правног или економског факултета, 
положен испит за рад у органима државне управе и најмање 3 годи-
не радног искуства у струци. Поред наведених услова потребно је да 
кандидат испуњава опште услове предвиђене 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 РС, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Пријаве се подносе Општинској управи Општи-
не Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

НИш

доМ за деЦу и оМЛадину 
„дуШко радоВиЋ“

18000 Ниш, Гутенбергова 4а

Дипломирани социјални радник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник, 
са најмање једном годином радног искуства у струци. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету политич-
ких наука, смер социјална политика и социјални рад, оверену фотоко-
пију радне књижице и кратку биографију. Рок за пријаву је 10 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
доставити лично или поштом, на горенаведену адресу.

опШТинСка упраВа 
опШТине СВрЉиГ

18360 Сврљиг

Начелник Општинске управе Општине Сврљиг
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: дипломирани правник; положен испит за рад у органима 
државне управе; најмање 5 година радног искуства у струци; испуње-
ност услова из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: 
да је кандидат пунолетан, да је држављанин РС, да има општу здрав-
ствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни оглас“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НовИ с А д

ЦенТар за СоЦиЈаЛни рад 
опШТине БаЧки пеТроВаЦ

21470 Бачки Петровац, Народне револуције 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат осим општих законских услова за рад у устано-
ви треба да испуњава и следеће посебне услове: високо образовање, 
струке: правник, економиста, психолог, педагог, андрагог, социолог, 
социјални радник; да је држављанин Републике Србије, најмање пет 
година радног искуства у струци, да има организационе способности, 
да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. Кан-
дидат за директора установе уз прописану конкурсну документацију 
подноси и: CV - радну биографију и програм рада за мандатни период. 
Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана, на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације могу се добити на број телефона: 021/780-
057 - секретар Центра за социјални рад.

МеСна заЈедниЦа поЉаниЦа
21220 Бечеј, Пеце Петера 23, Пољаница

Секретар
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, знање српског и мађар-
ског језика, познавање рада на рачунару. Кандидати са радним иску-
ством на административним пословима имају предност. Уз пријаву 
на конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да кандидат није под истрагом, лекарско уве-
рење, уверење да није осуђиван. Кандидат треба да буде становник 
Месне заједнице Пољаница. Пријаву доставити Савету Месне заједни-
це, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву 
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

опШТинСка упраВа ЖаБаЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45

тел. 021/831-035

Послови канцеларије за младе
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице 
пунолетно, да је држављанин Републике Србије, да није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу и да поседује општу здравствену способност), канди-
дати морају испуњавати и посебне услове: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке или на студијама првог 
степена на студијском програму менаџер у туризму са 240 ЕСПБ, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање једна 
година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ о стручној спреми, 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење о 
некажњавању, као и доказе о стеченом радном искуству у струци 
(фотокопија радне књижице и потврда послодавца на којим посло-
вима је остварен радни стаж) и општој здравственој способности. Сва 
документа могу бити у облику неоверених фотокопија, а изабрани кан-
дидат биће у обавези да поднесе оригинална документа. Уверења о 
држављанству, некажњавању и општој здравственој способности не 
могу бити старија од 6 месеци.

Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 13  14.05.2014.  |  Број 569  |   

пИрот

опШТина диМиТроВГрад 
опШТинСка упраВа диМиТроВГрад

18320 Димитровград, Балканска 2

Послови пореске евиденције и контроле
на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни економиста из области 
финансија и рачуноводства, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Грађевински инспектор и послови саобраћаја
на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша техничка грађевинска школа 
или струковни инжењер друмског саобраћаја, 1 година радног иску-
ства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државним орга-
нима. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се писар-
ници Општинске управе Општине Димитровград, Балканска 2, 18320 
Димитровград, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

пож АревАц

пониШТеЊе оГЛаСа 
опШТинСка упраВа ГоЛуБаЦ

12223 Голубац, Цара Лазара 15
тел. 012/678-178

Оглас објављен 23.04.2014. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: послови општинских органа и радних одно-
са, на одређено време до повратка запослене са боловања, 
поништава се у целости.

опШТинСка упраВа ГоЛуБаЦ
12223 Голубац, Цара Лазара 15

Послови општинских органа и радних односа
на одређено време до повратка привремено одсутне запослене 

на рад

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/02, 49/05 и 23/13), кандидат треба да испуња-
ва и следеће посебне услове: средња школска спрема, правног или 
економског смера или матурант гимназије, 1 година радног искуства 
и положен стручни испит за рад у органима државне управе. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у ори-
гиналу и у овереној фотокопији (диплома о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну, уверење о положеном државном испиту, доказ о радном искуству 
у струци, уверење о здравственој способности), подносе се начелнику 
Општинске управе, на адресу: Општинска управа Голубац, Цара Лаза-
ра 15, 12223 Голубац. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

сремсК А мИтровИцА

Град СреМСка МиТроВиЦа 
ГрадСка упраВа за урБанизаМ, 

коМунаЛне и инСпекЦиЈСке поСЛоВе
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/638-566

Послови комуналног инспектора
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла 

у Градској управи за урбанизам, комуналне и инспекцијске 
послове Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91 и 39/02), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: високо образовање стечено на студијама другог степена (диплом-

ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу тех-
ничко-технолошких наука - грађевинско инжењерство или биотехнич-
ких наука (шумарство) или друштвено-хуманистичких наука - правне 
или економске струке; 3 године радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
општих и посебних услова (извод из матичне књиге рођених - оверена 
копија,, уверење о држављанству - оригинал или оверена копија, уве-
рење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну, уверење основног суда да се против кандидата не води истраж-
ни поступак, оверена фотокопија дипломе, доказ о радном искуству 
у струци, доказ о положеном државном стручном испиту, а лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат), подносе се начелнику Градске 
управе за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Срем-
ска Митровица, на адресу: Градска управа за урбанизам, комуналне и 
инспекцијске послове Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, 
Сремска Митровица, са назнаком: „За оглас - комуналног инспектора“. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Град СреМСка МиТроВиЦа 
СкупШТина Града 
СТруЧна СЛуЖБа

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 143

Послови техничког секретара
на одређено време до 12 месеци због повећаног обима посла, у 

стручној служби Скупштине града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: да има средње образовање сте-
чено у четворогодишњем трајању, 1 годину радног искуства и положен 
државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
општих и посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији 
(диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
прописаном Законом о матичним књигама „Службени гласник РС“, бр. 
20/09), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту, 
доказ о радном искуству, уверење о здравственој способности - дос-
тавља изабрани кандидат), подносе се секретару Скупштине града 
Сремска Митровица, са назнаком: „За оглас - послови техничког секре-
тара“. Информације на број телефона: 022/610-566, лок. 143. Оглас је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

сУботИцА

уСТаноВа СоЦиЈаЛне заШТиТе 
доМ за СТаре „анаСТазиЈа“

24000 Суботица, Целовачка 30
тел. 064/148-81-81

Медицинска сестра
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра или лице са 
минимум основном школом и завршеним курсем за неговатеља, поло-
жен стручни испит - пожељно, али није услов, знање мађарског језика, 
рад у сменама. Јавити се на број телефона: 064/148-81-81, ради зака-
зивања термина за разговор. Лице за контакт: Соња Вукас.

УжИце

иМпоЛ СеВаЛ 
праВно кадроВСки ЦенТар доо

31205 Севојно, Првомајска бб
тел. 031/591-140

Стручно лице за безбедност и здравље на раду
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, образовни 
профил: дипломирани инжењер заштите на раду; најмање 2 године 
радног искуства на пословима безбедности и здравља на раду; поло-
жен стручни испит о практичној оспособљености за обављање посло-
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ва безбедности и здравља на раду; активно знање енглеског јези-
ка; познавање рада на рачунару (Windows, Wоrd, Еxcel, PowerPoint); 
возачки испит „Б“ категорије. Пожељно је да кандидат има и следеће 
способности, вештине и личне карактеристике: способност упра-
вљања сопственим радом и временом, способност одлучивања, спо-
собност аналитичког мишљења и изражавања, способност креати-
вног мишљења и изражавања, осећај за уређеност радног простора 
и околине, способност за тимски рад, способност комуникације. Радни 
однос се заснива на одређено време, након истека периода могуће је 
заснивање радног односа на неодређено време. Пријаве се подносе 
директно на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања.

опШТинСка упраВа коСЈериЋ
31260 Косјерић, Олге Грбић 10

тел. 031/781-460

Социјална заштита, безбедност и здравље на раду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит за 
обављање послова безбедности и здравља на раду и пословима 
одговорног лица, поседовање решења о издавању овлашћења за 
обављање послова заступања у осигурању, најмање 3 године радног 
искуства.

Возач - послови вођења евиденције и одржавања 
возила

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен испит за возача моторног 
возила „Б“ категорије, уверење о здравственој способности (годишње).

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има про-
писану стручну спрему; 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 државном органу. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

вАљево

ГрадСка упраВа за 
ЛокаЛни разВоЈ, приВреду, 

урБанизаМ и коМунаЛне поСЛоВе 
Града ВаЉеВа

14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 
урбанизам и комуналне послове Града Ваљева

на период од пет година

УСЛОВИ: За начелника Градске управе за локални развој, привре-
ду, урбанизам и комуналне послове Града Ваљева може да конкури-
ше лице које испуњава: опште услове: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није 
под истрагом и кривично осуђиван; посебне услове: завршен правни 
факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање пет година радног искуства у струци. Посебна напомена: под 
завршеним факултетом подразумева се високо образовање на студија-
ма другог степена, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, односно не подразумевају се факултети са тро-
годишњим студијама. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености 
услова, кандидати подносе следећу документацију: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију 
радне књижице, оверену фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе или положеном правосуд-
ном испиту, уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење 
да лице није осуђивано за кривична дела, уверење о општој здрав-
ственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплет-
ном документацијом доставити у затвореној коверти Градском већу, 
са назнаком: „За комисију за избор кандидата за начелника Градске 
управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне посло-
ве Града Ваљева - пријава на оглас за начелника Градске управе 
за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Града 
Ваљева - не отварај“, Карађорђева 64, 14000 Ваљево. Пријаве доста-
вити поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске 
управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове). 
Комисија за избор кандидата за начелника Градске управе за локални 
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Града Ваљева ће у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата извр-
шити избор кандидата за начелника Градске управе за локални развој, 
привреду, урбанизам и комуналне послове Града Ваљева и Градском 
већу доставити предлог на одлучивање. Начелника Градске управе 
за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Града 
Ваљева поставиће Градско веће на период од пет година.

ТуриСТиЧка орГанизаЦиЈа ВаЉеВо
14000 Ваљево, Проте Матеје 1

тел. 014/294-853

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих 
услова утврђених законом испуњава и следеће услове: да има висо-
ку стручну спрему стечену у оквиру ИМТ студија (дипломирани тури-
змолог) или високу стручну спрему стечену на основним студијама у 
трајању од најмање четири године у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука (економске науке, менаџмент и биз-
нис и правне науке); најмање четири године радног искуства у струци; 
најмање једна година искуства на руководећим пословима; да није 
осуђивано за кривична дела која га чине неподобним за обављање ове 
функције. Директор Туристичке организације Ваљево именује се на 
период од четири године. Пријава са доказима о испуњавању услова 
подноси се Комисији за кадровска, административна питања и радне 
односе Скупштине града Ваљева, Карађорђева 64, 14000 Ваљево, са 
назнаком: „За конкурс“.

врАње

доМ куЛТуре „аБдуЛа краШниЦа“
17523 Прешево, 15. новембар 90

тел. 017/668-546

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег образовања; нај-
мање годину дана радног искуства у руковођењу; да кандидат има 
организационе способности и да нема законских сметњи за имено-
вање на функцију директора. Уз пријаву доставити: доказ о стручној 
спреми (оверена фотокопија дипломе о завршеној школи), извод из 
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под истрагом, нити 
да се води кривични поступак и потврду о радном искуству.

вршАц

доМ за деЦу и оМЛадину 
„Вера радиВоЈеВиЋ“

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 1
тел. 013/853-021

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких 
наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политич-
ких, економских или медицинских наука и најмање пет година рад-
ног искуства у струци, да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
рад у установи социјалне заштите или за кривично дело које га чини 
неподобним за вршење функције; да није под истрагом. Кандидат за 
директора Дома уз прописану конкурсну документацију подноси про-
грам рада за мандатни период. Избор и именовање врши се на пери-
од од 4 године. Након доношења одлуке о избору, кандидат који је 
изабран треба да достави уверење да је здравствено способан за рад 
са децом. Поднета документација мора бити уредно оверена. Про-
писана документација: кратка биографија кандидата, оверен препис 
дипломе о завршеној школи, програм рада за мандатни период, уве-
рење о држављанству, потврда о радном искуству у струци, уверење 
да кандидат није осуђиван, уверење да није под истрагом. Пријаве се 
подносе заједно са доказима о испуњавању услова, у року од 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, у затвореној коверти, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЗАјеЧАр

ГрадСка упраВа заЈеЧар
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Послови протокола у Служби за протокол
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне 
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услове, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и системати-
зацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара: средње 
образовање - гимназија или економска школа, 1 година радног стажа. 
Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да поднесу следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених, уверење да су државља-
ни Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверен пре-
пис дипломе) и доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на наведену адресу или 
предати лично у Градском информативно-услужном центру Градске 
управе Зајечар.

ЦенТар за СоЦиЈаЛни рад БоЉеВаЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 5

тел. 030/463-324

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат тре-
ба да испуњава и следеће услове: за директора се може именовати 
држављанин Републике Србије који је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године и одго-
варајући академски назив: дипл. социјални радник, дипл. правник, 
психолог, педагог, специјални педагог, дефектолог, андрагог, еконо-
миста, политиколог и социолог и најмање пет година радног искуства 
у струци; да је здравствено способан; да није осуђиван за кривична 
дела; да се против њега не води истрага и да није подигнута оптуж-
ница за кривична дела која га чине неподобним за вршење дужности 
директора из надлежности основног и вишег суда; да поседује орга-
низаторске способности. Кандидат за директора установе социјалне 
заштите уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада 
за мандатни период који разматра Управни одбор у поступку давања 
мишљења за именовање директора. Оглас је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Пријаве доставити на адресу Центра за социјални рад Бољевац.

ЗрењАНИН

ЈаВна уСТаноВа 
СпорТСко-рекреаТиВни 

ЦенТар ‚„ЈединСТВо“
Нови Бечеј, Петра Драпшина 11-13

Директор

Задаци и обавезе директора Јавне установе Спортско-рекреативни 
центар „Јединство‘‘ Нови Бечеј: заступа Јавну установу Спортско-ре-
креативни центар „Јединство‘‘ Нови Бечеј, организује рад Јавне уста-
нове „Спортско-рекреативни центар „Јединство‘‘ Нови Бечеј и руково-
ди њеним радом, извршава одлуке Управног одбора и предузима мере 
за њихово спровођење, стара се о законитости рада Јавне установе 
Спортско-рекреативни центар „Јединство‘‘ Нови Бечеј, врши и друге 
послове утврђене Законом и Статутом.

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, виша стручна спрема - VI 
степен или лице, стручњак у спорту које има средњу стручну спрему 
- V степен. Мандат директора траје четири године, уз могућност поно-
вног избора. Директора именује Скупштина Општине Нови Бечеј на 
предлог Управног одбора Јавне установе Спортско-рекреативни цен-
тар „Јединство‘‘ Нови Бечеј. Заинтересовани кандидати који испуња-
вају наведене услове уз пријаву подносе: биографију и мотивационо 
писмо, доказ о држављанству и копију дипломе или уверења о струч-
ној спреми. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови‘‘. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
достављају се Управном одбору Јавне установе Спортско-рекреативни 
центар „Јединство‘‘ Нови Бечеј, на адресу: Нови Бечеј, Петра Драпши-
на 11-13, са назнаком: „За конкурс‘‘. Пријаве које стигну након истека 
рока и пријаве које су непотпуне или без потребне документације неће 
се разматрати.

ХоТеЛ „пуТник“ доо
11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 9

Кувар
на одређено време од 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, смер 
гастрономија, пробни рад 1 месец, знање енглеског језика. Пријаве 
слати на е-mail: аbaletic@tulipinnputnikbelgrade.com.

„аЛекСандро аМБиЈенТ“ доо
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/5414-445

Продавац намештаја
за рад у салону у Суботици, на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручности, економске или трговачке струке, рад 
на рачунару, рад у сменама. Радне биографије (CV) доставити на 
e-mail: zaposlenje@аleksandro.com или се јавити на број телефона: 
025/5414-445. Лице за контакт: Јасмина Воркапић. Рок за пријаву је 
до 31.05.2014. године.

„SPOT CO“ Dоо
34000 Крагујевац, М. Миљојковић 15

e-mail: davor.stefanovic@nsz.gov.rs

Aуто-механичар - виљушкара и моторних возила
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, ауто-механичар; возач-
ка дозвола „Б“ категорије; познавање рада на рачунару; обавезно 
радно искуство са моторима са унутрашњим сагоревањем, плинским 
уређајима, хидрауликом и виљушкаре. Рад на висини и рад са плин-
ским уређајима. Заинтересовани кандидати CV могу послати на e-mail: 
davor.stefanovic@nsz.gov.rs, најкасније до 06.06.2014. године, са оба-
везном назнаком за радно место: „Ауто-механичар - виљушкара и 
моторних возила“.

доо „ШТиТ“
21000 Нови Сад, Темеринска 3

тел. 021/4890-300
е-mail: оffice@stit.rs

Чувар
на одређено време 6 месеци

8 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању заштитар имовине - 
портир, обука за физичко - техничко обезбеђење и противпожарну 
заштиту, дозвола за ношење оружја. Пријаве слати на горенаведену 
мејл адресу или се јавити на горенаведени број телефона. Конкурс је 
отворен до попуне радних места.

„IDEA“ Dоо
11070 Нови Београд, Ауто-пут за Загреб 11а

тел. 065/8502-322
е-mail: natasa.skoric@idea.rs

Продавац
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, 
пожељно искуство у продаји. Место рада: Сремска Каменица. Конкурс 
је отворен до 30.05.2014. године.

„МониТоринГ СиСТеМ - ШТиТ СГ“ доо
21000 Нови Сад, Темеринска 3

тел. 021/6420-712
е-mail: tehnika@stit.rs

Техничар одржавања, монтажа и 
одржавање видео-надзора
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању електромеханичарски тех-
ничар одржавања опреме производних машина и погона, возачка дозвола 
„Б“ категорије. Пријављивање кандидата мејлом или јављање на горена-
ведени број телефона. Конкурс је отворен до попуне радних места.

Администрација и управа  / Трговина и услуге

Трговина и услуге

обука за активно 
тражење посла

инФорМиСаноСТ 
СиГурноСТ - СаМопоуздаЊе
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„DELTEX“ Dоо
21000 Нови Сад, Царинска 1

Пословни секретар

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, познавање МS Оffice 
програма (Еxcel, Wоrd, Интернет), радно искуство на истим или слич-
ним пословима минимум две године. Радну биографију послати на 
е-mail: novako@deltex.rs, факс: 021/6614-311 или на горенаведену 
адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

„PKC WIRING SYSTEM“ Dоо
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер у производњи
20 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање, 
пробни рад од 4 месеца, рад у сменама, рад у производњи је предност, 
прецизност у раду, способност тимског рада, кандидати не смеју бити 
далтонисти, рад се обавља у стојећем положају, трака је покретна, 
монтажа производа се обавља на основу упутстава. Оглас је отворен 
до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља на 
горенаведену адресу.

„ЦМана проМеТ“ доо
11319 Крњево, Булевар ослобођења 16

тел. 026/821-080

Одвајач у магацину робе
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, траженог занимања.

Марина анТониЋ 
пр изВрШиТеЉ/праВо

11000 Београд, Булевар краља Александра 79
Канцеларија бр. 34 и 35

тел. 011/3440-817, 060/6633-362

Помоћник извршитеља - приправник
на период неопходан за испуњење законских услова за 

полагање испита за извршитеље, за рад у Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је стекао 
диплому правног факултета - дипломирани правник, да се против кан-
дидата не води истрага за кривично дело, односно да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. 
Пријаве слати на е-mail: izvrsenje.аntonic1@gmail.com. Рок за конкури-
сање је 21.05.2014. године. Канцеларија извршитеља ће контактирати 
само кандидате који уђу у ужи избор. Одабир кандидата се заснива 
на подацима из биографије кандидата. Конкурс је отворен за све који 
испуњавају утврђене услове. Место, дан и време провере оспособље-
ности, знања и вештина у поступку одабира кандидата ће се утврдити 
накнадно, о чему ће кандидати који уђу у ужи избор бити појединачно 
обавештени. Са кандидатима који буду изабрани закључује се уговор 
о стручном оспособљавању ради обављања приправничког стажа за 
полагање стручног испита за извршитеља.

ФризерСко-занаТСка радЊа 
„D & DACA“

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 5б, лок. 9
тел. 064/3192-589

Козметичар
Место рада: Панчево

Опис послова: послови козметичара, педикира, маникира и остале 
декорације на ноктима.

УСЛОВИ: III степен, козметичарски сарадник; I степен, помоћни козме-
тичар; III степен, педикир; II степен, помоћник маникира - педикира; 
пробни рад 3 месеца; рад на неодређено време; јављање кандидата 
на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Данијела Богојев.

„Мини пани“ доо
24000 Суботица, Хиподромска бб
e-mail: glisic.izabela@minipani.com

Магационер сировина
на одређено време 3 месеца

Опис послова: врши квалитативни и квантитативни пријем робе у 
магацин, односно из магацина, врши праћење и књижење стања и 

вођење картотеке робе и материјала, одговара за стање и картоте-
ку робе и материјала, одговара за тачно измерене количине према 
задатим параметрима и води евиденцију о истима, обезбеђује мани-
пулацију робе и материјала, одржавање магацинског простора и сор-
тирање робе, чисти и дезинфикује радне површине, опрему и просто-
рије, стара се о хигијенско-техничкој исправности робе и материјала, 
придржава се прописаних норматива и параметара технолошког про-
цеса, саставља списак и води рачуна о роковима трајања сировина и 
унапред писмено обавештава непосредног руководиоца о могућности 
истека рока сировине, издаје робу у складу са ФИФО правилима, води 
рачуна о залихама и подноси извештај на захтев руководиоца, вођење 
дневних, недељних и месечних евиденција у складу са захтевима пос-
ла, материјално је одговоран за квантитативно и квалитативно стање 
залиха, врши књижење стања у управљачком информационом систе-
му, дужан је да се придржава прописаних мера БЗНР, ППЗ, добре про-
извођачке праксе, добре хигијенске праксе и свих других мера у скла-
ду са имплементираним стандардима, за свој рад одговара директно 
надређеном према организационој шеми.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, прехрамбене струке, осно-
ви рада на рачунару, мађарски језик - средњи ниво, 12 месеци радног 
искуства на истим или сличним пословима, рад у сменама, ноћни рад, 
пробни рад 3 месеца.

Помоћни тестенинар
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме, прехрамбене струке, 6 
месеци радног искуства, мађарски језик - средњи ниво, рад у сменама, 
пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Радне биографије слати на горенаведени мејл, до 01.06.2014. 
године.

„ШраФко“ доо
24000 Суботица, Иве Лоле Рибара 8

Продавац

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рад на рачунару, мађарски језик 
- средњи ниво, познавање асортимана продајне робе, окретност, кому-
никативност, рад у сменама, пробни рад 2 месеца. Сва заинтересова-
на лица могу да се јаве на адресу: Иве Лоле Рибара 8, у Суботици, 
радним данима, од 09,00 до 11,00 часова. Рок за пријављивање је до 
30.05.2014. године.

индуСТриЈа 
доо „МеТаЛ“

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/8470-904, 8472-160

е-mail: zaposlenje@metalcuprija.cо.rs

Технолог II

УСЛОВИ: VI/IV степен, техничке струке, рад на рачунару (Оffice, Интер-
нет, 2D и 3D конструирање, предност имају кандидати са знањем ProЕ 
или Solid Wоrks), положен возачки испит „Б“ категорије, са радним 
искуством од 12 месеци. Оглас је отворен најмање 8 дана, односно 
дуже - до попуне радног места. Пријаве се шаљу на горенаведену 
адресу, на е-mail: zaposlenje@metalcuprija.cо.rs, телефони за контакт: 
035/8470-904, 8472-160.

„СинТер“ ад
31000 Ужице, Милоша Обреновића 2

тел. 031/592-211

Погонски електричар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: КВ или ВКВ радник, радно искуство минимум 3 године, радни 
однос се заснива на одређено време до 12 месеци, уз могућност засни-
вања на неодређено време. Пријаве слати на горенаведену адресу.

„неоТеХника“ доо
21000 Нови Сад, Народног фронта 10

Комерцијалиста обојеним металима и црном 
металургијом

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економске струке, позна-
вање рада на рачунару (Интернет, МS Оffice), возачка дозвола „Б“ 
категорије, познавање енглеског језика - виши или средњи ниво. 
Пријаве слати на е-mail: оffice@neotehnika.cо.rs или се јавити на број 
телефона: 069/8499-968. Рок за пријаву је 15 дана.

Трговина и услуге
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„BEL CIELO“ Dоо BELGRADE
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 23

е-mail: еmployment@bel-cielo.info

Инжењер рударства
Место рада: Побрђе (јужно од Краљева)

УСЛОВИ: радно искуство у подземним коповима (пожељно више од 10 
година); знање енглеског језика је предност; сигурна и добра зарада 
(почетна 55.000 динара). Двомесечни пробни рад, након тога стално 
запослење. Пријаве слати на горенаведени мејл.

        

доМ здраВЉа куЧеВо
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Медицински техничар - санитарни смер
на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, санитар-
ни смер. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом 
доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића 48, 12240 
Кучево, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место ___________“. 
Потребна документација: пријава са биографијом, оверена фотоко-
пија дипломе са стеченом стручном спремом (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не 
може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или фотокопија, на старије од 6 месеци), уверење суда (не старије од 
6 месеци).

доМ здраВЉа поЖареВаЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

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

медицинске помоћи

Опис послова: пружа неодложну и хитну медицинску стручну помоћ 
на терену, у стану пацијената као и током хитног санитетског прево-
за; пружа неопходну стручно - медицинску помоћ у амбулантама хит-
не медицинске помоћи; у превијалишту ради мање хируршке интер-
венције; руководи радом екипе од пријема налога за интервенцију 
до дефинитивног збрињавања пацијента; врши пријем телефонских 
позива и на основу расположивих података утврђује степен хитности; 
одређује приоритете превоза, води уредну медицинску документацију, 
а ради и друге послове струке описане у акту о организацији и систе-
матизацији послова.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. 
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној 
спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту. 
Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно 
је доставити и лиценцу.

Доктор стоматологије
на одређено време до 6 месеци, са половином пуног радног 

времена, за рад у Служби дечје и превентивне стоматологије

Опис послова: обавља прегледе предшколске и школске деце, као и 
студената до 26 године; одређује терапију и начин лечења; обавља 
ендодонтске третмане зуба са завршеним и незавршеним растом 
корена; обавља систематске прегледе предшколске и школске деце са 
применом флуида, обавља санацију зуба након урађеног систематског 
прегледа; обавља вађење млечних и сталних зуба; организује рад у 
школској амбуланти; обавља здравствено-васпитни рад; води уредну 
документацију, а ради и друге послове струке описане у акту о органи-
зацији и систематизацији послова.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет и положен стручни испит. 
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној 
спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту. 
Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно 
је доставити и лиценцу.

Доктор стоматологије
на одређено време ради замене раднице на породиљском 

одсуству, за рад у Служби дечје и превентивне стоматологије, 
огранак у Костолцу

Опис послова: обавља прегледе предшколске и школске деце, као и 

студената до 26 године; одређује терапију и начин лечења; обавља 
ендодонтске третмане зуба са завршеним и незавршеним растом 
корена; обавља систематске прегледе предшколске и школске деце са 
применом флуида, обавља санацију зуба након урађеног систематског 
прегледа; обавља вађење млечних и сталних зуба; организује рад у 
школској амбуланти; обавља здравствено-васпитни рад; води уредну 
документацију, а ради и друге послове струке описане у акту о органи-
зацији и систематизацији послова.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет и положен стручни испит. 
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној 
спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту. 
Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно 
је доставити и лиценцу.

Дипломирани дефектолог
на одређено време од 6 месеци, за рад у развојном 

саветовалишту Службе за здравствену заштиту деце

Опис послова: обавља дефектолошки преглед са циљем раног 
откривања физичких деформација, сензорних поремећаја, говорних 
сметњи, поремећаја моторних функција (грубих и финих моторних 
способности), латерализованости покрета, интелектуалних способ-
ности, мишљења везаног за психомоторне активности, емоционално 
стање, доживљавање просторности, доживљај времена и сл; орга-
низује и спроводи рехабилитацију разних врста развојних девијација; 
организује дефектолошки третман диспракција, дисграфија, дисле-
ксија, дискалкулија и дислатерализација; изучава говорну патологију 
деце у развоју и спроводи терапију свих говорних недостатака, као и 
друге послове струке описане у акту о организацији и систематизацији 
послова.

УСЛОВИ: завршен дефектолошки факултет и положен стручни испит 
за здравственог сарадника - дипломираног дефектолога. Потребна 
документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испиту.

Виши радиолошки техничар
на одређено време од 6 месеци, за рад у Служби радиолошке и 

ултразвучне дијагностике

Опис послова: врши Ro снимања свих органа и делова тела по упуту 
и захтеву лекара; снима томографију кичме; снима оптичке канале; 
снима по Стенверсу и Шулеру; ради на снимању специјалних сни-
мања (лобање, кичме и сл.), врши развијање филмова; врши техничку 
обраду Ro филмова и доставља их лекару рендгенологу на читање и 
опис; одржава рендген уређаје у исправном стању у границама својих 
могућности; припрема Ro апарат за рад, као и друге послове струке 
описане у акту о организацији и систематизацији послова.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер Ro техничар, однос-
но висока школа струкових студија - струковни радиолог и положен 
стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе 
о стручној спреми и оверена фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту. Уколико је кандидат радио на пословима здравствене 
струке потребно је доставити и лиценцу.

Виши радиолошки техничар
на одређено време од 6 месеци, за рад у Служби стоматолошке 

здравствене заштите одраслог становништва

Опис послова: врши пријем пацијената послатих на рендген снимање 
зуба и вилица од стране стоматолога; врши непосредно снимање зуба 
и вилица по налогу стоматолога; снима и развија филмове; води еви-
денцију о пацијентима; врши припрему развијача, прекидача, фикси-
ра и осталог целокупног материјала потребног за рад, одговоран је 
за правилан рад апарата; врши благовремено требовање материјала 
за рад, води уредну медицинску документацију, као и друге послове 
струке описане у акту о организацији и систематизацији послова.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер Ro техничар, однос-
но висока школа струкових студија - струковни радиолог и положен 
стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе 
о стручној спреми и оверена фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту. Уколико је кандидат радио на пословима здравствене 
струке потребно је доставити и лиценцу.

Медицински техничар
на одређено време ради замене раднице на породиљском 

одсуству, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог 
становништва у огранку у Костолцу

2 извршиоца

Опис послова: обавља све послове медицинске документације (узи-
мање потребних података из здравствене легитимације пацијента, 
уношење истих у протокол; попуњавање рецепата, упута, дознака, 
лекарских уверења и сл.); одговара за уредно вођење медицинске 
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документације, врши наплату услуга, припрема радно место лекара, 
врши тријажу болесника, по налогу лекара даје одговарајућу терапију 
(ињенциону, превијање и сл.); врши припрему пацијената за снимања, 
стерилише материјал и инструменте за рад, као и друге послове струке 
описане у акту о организацији и систематизацији послова.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и поло-
жен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о стручној спреми и оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту. Уколико је кандидат радио на пословима здрав-
ствене струке потребно је доставити и лиценцу.

Зубни техничар
на одређено време од 6 месеци, за рад у Служби за дечју и 

превентивну стоматологију
2 извршиоца

Опис послова: асистира стоматологу при његовом стручном раду; даје 
ампулиране лекове по налогу стоматолога; одговара за стерилност 
инструмената за рад, води евиденцију о пруженим услугама; води 
уредну медицинску документацију; отвара стоматолошке картон, као 
и друге послове струке описане у акту о организацији и систематиза-
цији послова.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер за стоматолошке 
сестре или зубне техничаре и положен стручни испит. Потребна доку-
ментација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту. Уколико је канди-
дат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити и 
лиценцу.

Зубни техничар
на одређено време од 6 месеци, за рад у Служби за дечју и 

превентивну стоматологију огранка у Костолцу

Опис послова: асистира стоматологу при његовом стручном раду; даје 
ампулиране лекове по налогу стоматолога; одговара за стерилност 
инструмената за рад, води евиденцију о пруженим услугама; води 
уредну медицинску документацију; отвара стоматолошке картоне, 
фактурише, као и друге послове струке описане у акту о организацији 
и систематизацији послова.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер за стоматолошке 
сестре или зубне техничаре и положен стручни испит. Потребна доку-
ментација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту. Уколико је канди-
дат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити и 
лиценцу.

ОСТАЛО: За сва радна места потребно је доставити и извод из матичне 
књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаву са кратком биографијом и 
потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожа-
ревац, Јована Шербановића 12, са обавезном назнаком: „Пријава за 
радно место __________“.

здраВСТВени ЦенТар пеТроВаЦ на МЛаВи
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-986

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до 12 месеци

2 извршиоца

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за 
послове са завршеном средњом медицинском школом општег смера.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседо-
вање лиценце за рад. Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној медицинској школи - општи смер, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лицен-
це за рад, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: 
Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на 
Млави или доставити лично у правну службу ОБ Петровац на Млави. 
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у 
разматрање при избору кандидата.

доМ здраВЉа „ноВи БеоГрад“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00

Лекар специјалиста офталмологије
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор медицине са спе-
цијализацијом из офталмологије, положен стручни испит. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова кон-
курса достављају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
бр. 3), на наведену адресу, са назнаком за који конкурс се пријаве 
подносе. Одлука о избору биће објављена на огласној табли поред 
писарнице, а изабрани кандидат биће лично обавештен путем теле-
фона путем.

доМ здраВЉа оБреноВаЦ
11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

тел. 011/3534-903

Медицинска сестра - техничар општег смера

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар 
општег смера, положен стручни испит, лиценца Коморе медицинских 
сестара и техничара Србије, познавање рада на рачунару (основни 
пакет МS Оffice и Windows окружење).

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, смер 
лабораторијски, положен стручни испит, основно познавање рада на 
рачунару, лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доста-
ве: фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију доз-
воле 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), уверење да нису осуђивани (уверење издаје МУП) и 
уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје 
суд), уверење Националне службе за запошљавање да се налазе на 
евиденцији (ако кандидат није у радном односу), кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних информа-
ција које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на наведеним послови-
ма. Одлука о избору биће објављена на огласној табли управе Дома 
здравља, Војводе Мишића 231. Пријаве слати поштом на адресу Дома 
здравља, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у писарницу 
Дома здравља.

СТоМаТоЛоШка ординаЦиЈа „паЈоВиЋ М.М.“
32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 29

тел. 063/8434-149

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (4-6 година), стоматологија; да 
кандидати испуњавају следеће услове: више од 6 месеци радног иску-
ства и положен стручни испит. Сви заинтересовани кандидати јављају 
се лично на број телефона: 063/8434-149.

доМ здраВЉа „ноВи БеоГрад‘‘
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/2222-100

Медицинска сестра акушерског смера
на одређено време до три месеца, ради замене одсутне 

запослене

УСЛОВИ: завршена медицинска школа - гинеколошко - акушерски смер, 
положен државни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса (неоверене фотокопије), предају се преко писарнице 
Дома здравља (соба бр. 3), на трећем спрату, Гоце Делчева 30. Канди-
дати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији ‚‘Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Одлука о избору биће објављена на огласној табли Дома здравља, 
поред писарнице на трећем спрату, Гоце Делчева 30, Нови Београд. 
Изабрани кандидат биће лично обавештен телефонским путем.
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Курир - возач
на одређено време до три месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - саобраћајно - техничког смера или 
КВ возач, са положеним возачким испитом „Б‘‘ категорије. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и докумен-
та којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фото-
копије), предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр. 3), на 
трећем спрату, Гоце Делчева 30. Кандидати су дужни да на пријави 
назначе за који конкурс подносе пријаву. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови‘‘. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору 
биће објављена на огласној табли Дома здравља, поред писарнице 
на трећем спрату, Гоце Делчева 30, Нови Београд. Изабрани кандидат 
биће лично обавештен телефонским путем.

СпеЦиЈаЛна БоЛниЦа за 
пСиХиЈаТриЈСке БоЛеСТи „коВин“

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

1. ПК радник - пеглар рубља
на одређено време, најдуже до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство.

2. КВ радник (кувар)
на одређено време, најдуже до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња школа, III степен, звање: кувар, без обзи-
ра на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком био-
графијом и за радно место под бр. 1: фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи; за радно место под бр. 2: фотокопију дипломе 
о завршеној стручној спреми (III степен), звање: кувар.

Напомена: Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уве-
рење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

униВерзиТеТСка деЧЈа кЛиника
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријс-
ког или општег смера, положен стручни испит, најмање шест месеци 
радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, 
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију радне књижице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену 
адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем меди-
цинске сестре - техничара, на одређено време по основу замене - 3 
извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

доМ здраВЉа ЛапоВо
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Возач
на одређено време 4 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије, 
да је кандидат пунолетан и да је држављанин Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс приложити следећа документа: биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о стручној спреми, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије и оверену 
фотокопију возачке дозволе (важи само за старе возачке дозволе ) 
или одштампан извод из возачке дозволе (важи само за нове возачке 
дозволе са чипом). Оригинал/оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених и уверење о држављанству не смеју бити старији 
од 27.12.2009. године. Изабрани кандидат је обавезан да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о здравственој способ-
ности. Пријаве слати на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: 
„Пријава за радно место возача“. Све додатне информације могу се 
добити на број телефона: 034/853-349. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

доМ здраВЉа ВЛадиЧин Хан
17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб

тел. 017/473-054

Доктор опште медицине
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, обављен стаж и положен 
стручни испит. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на 
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подноси: оверена копија 
дипломе о завршеном факултету и оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се на адресу: Дом здравља, Николе Тесле бб, 17510 Влади-
чин Хан - правној служби. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања.

доМ здраВЉа ВЛадиЧин Хан
17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб

тел. 017/473-054

Возач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: ВКВ или КВ возач, са „Б“ и „Ц“ категоријом. Кандидати су 
обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву се подноси: оверена копија дипломе о завршеној школи и 
копија возачке дозволе. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се на адресу: Дом здравља, Николе Тесле бб, 17510 Влади-
чин Хан - правној служби. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања.

доМ здраВЉа краГуЈеВаЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

1) Доктор медицине
за рад у издвојеној амбуланти у Угљаревцу, у Одсеку службе 

опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: пробни рад од 6 месеци, завршен медицински факултет 
- VII/1 степен стручности, лиценца за рад, положен стручни испит, 
возачка дозвола „Б“ категорије, две године радног искуства.

2) Медицинска сестра - техничар
за рад у издвојеној амбуланти у Угљаревцу, у Одсеку службе 

опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: пробни рад од 6 месеци, завршена медицинска школа - 
општег смера - IV степен стручности, лиценца за рад, положен стручни 
испит, возачка дозвола „Б“ категорије, годину дана радног искуства.

3) Лабораторијски техничар
за рад у Одсеку лабораторијске дијагностике, у издвојеној 

амбуланти у Угљаревцу

УСЛОВИ: пробни рад од 6 месеци, завршена медицинска школа - лабо-
раторијског смера - IV степен стручности, лиценца за рад, положен 
стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије, годину дана радног 
искуства.

ОСТАЛО: Опис послова према Правилнику о организацији и система-
тизацији послова Дома здравља Крагујевац. Заинтересовани кандидати 
подносе документа у оригиналу или оверене копије: пријаву на оглас 
за одговарајуће радно место са адресом и бројем телефона, диплому 
о завршеном факултету за радно место под бр. 1 и диплому о заврше-
ној средњој школи за радна места под бр. 2 и 3, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценцу, извод из матичне књиге рођених, извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена канди-
дата), уверење о држављанству РС, уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а), потврду о дужини радног стажа, копију 
возачке дозволе. Приликом заснивања радног односа кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања и др.). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку 
конкурса предата документа неће се враћати. Одлуку о избору кандида-
та директор ће донети у року од 30 дана од дана расписивања огласа. 
Контакт телефон: 034/323-087. Пријаве се подносе лично или поштом на 
адресу: Дом здравља Крагујевац, Краља Милутина 1, 34000 Крагујевац.

Mедицина
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доМ здраВЉа БаТоЧина
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1

тел. 034/6841-130, лок. 113
e-mail: dzbatocina@open.telekom.rs

Медицински техничар
на одређено време 12 месеци, ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња медицинска школа - 
општег смера; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да је положио стручни испит и да поседује одобрење за 
самосталан рад у струци (лиценцу) издато од надлежне Коморе. Уз 
пријаву на конкурс поднети следећа документа: биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију одобрења за самосталан рад у струци (лиценцу) или 
решења да је у току поступак добијања или обнављања лиценце. Ове-
рене фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. Изабрани кандидат 
је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о 
здравственој способности. Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу Дома здравља, са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс за 
заснивање радног односа“. Све додатне информације могу се добити 
на број телефона: 034/6841-130, лок. 113 или на e-mail: dzbatocina@
open.telekom.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

доМ здраВЉа ЛеБане
16230 Лебане, Цара Душана 70

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: медицински, стоматолошки, правни факултет, са завршеном 
едукацијом из здравственог менаџмента, економски факултет са завр-
шеном едукацијом из здравственог менаџмента; пет година радног 
стажа у области здравствене заштите; општа здравствена способност. 
Уз пријаву доставити: потпуну личну и радну биографију, диплому о 
стручној спреми, потврду о радном искуству на одговарајућим посло-
вима, уверење о здравственом стању, уверење о држављанству, доказ 
о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, доказ да 
кандидат није под истрагом и да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Докази о испуња-
вању конкурсом предвиђених услова достављају се у оригиналу или 
у овереном препису. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са свим прилозима 
подносе се на адресу: Дом здравља Лебане, Цара Душана 70, 16230 
Лебане.

доМ здраВЉа 
„др дуШан СаВиЋ дода“
21300 Беочин, Светосавска бб

тел. 021/870-055
е-mail: dzbeocin@gmail.com

Доктор медицине у Служби опште медицине са хитном 
медицинском помоћи и кућним лечењем

на одређено време, замена лекара на годишњим одморима, 
најдуже до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије, рад на рачу-
нару (Оffice пакет). Кандидати морају испуњавати опште услове за 
заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2019 и 32/2013) и посебним прописима веза-
ним за јавне службе: уверење о држављанству РС, доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, односно да против кандидата 
није подигнута оптужница и није покренута истрага (уверење суда). 
Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености 
општих и посебних услова у оригиналу или у овереним копијама - не 
старије од 6 месеци, уз краћу биографију. Изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад (лекарско уверење). Пријаве на оглас могу се под-
нети лично Служби за правне и економске послове у Дому здравља, на 
горенаведену адресу, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 15,00 
часова или послати препоручено поштом, са назнаком: „За оглас“.

опШТа БоЛниЦа „СВеТи Лука“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар (струковне - више)
са положеним стручним испитом, за рад на Одељењу за 

оториноларингологију, Сектор за хируршке гране медицине, на 
одређено време до повратка медицинске сестре - техничара са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом и бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену 
стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне 
карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Болнице 
или поштом на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез 
Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

доМ здраВЉа 
„др СаВа СТаноЈеВиЋ“

37240 Трстеник, Светог Саве 49
тел. 037/714-150

Доктор медицине
у Служби хитне медицинске помоћи, на одређено време због 

повећаног обима посла, најдуже до 31.12.2014. године
2 извршиоца

Опис послова: обавља веома сложене послове превенције, дијагности-
ке и терапије болесника, као и указивање неодложне и прве помоћи 
код повређених и оболелих.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Уз 
пријаву доставити доказе о испуњавању услова: фотокопију дипломе 
о завршеном факултету и уверење о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра
у Служби хитне медицинске помоћи, на одређено време због 

повећаног обима посла, најдуже до 31.12.2014. године
2 извршиоца

Опис послова: обавља средње сложене послове на пријему, обради и 
терапији болесника, врши пријем позива за интервенције, учествује у 
екипи за рад на терену, организује превоз пацијената до стац. уста-
нове и преузимање пацијената из стац. установе, учествује у кућном 
давању терапије.

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: фотокопију сведочанства о завршеној 
школи и уверење о положеном стручном испиту.

Доктор медицине у ЗС Милутовац
у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са 
медицином рада, на одређено време због повећаног обима 

посла, најдуже до 31.12.2014. године

Опис послова: обавља веома сложене послове превенције, дијагности-
ке и терапије болесника у станици и на терену.

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о завршеном 
факултету и уверење о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра у ЗС Медвеђа
у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са 
медицином рада, на одређено време због повећаног обима 

посла, најдуже до 31.12.2014. године

Опис послова: обавља средње сложене послове на пријему, обради и 
терапији болесника у станици и на терену, води одговарајућу меди-
цинску документацију и друге послове у оквиру струке.

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: фотокопију сведочанства о завршеној 
медицинској школи и уверење о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра
у Одељењу кућног лечења у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва са медицином рада, на одређено време 
због повећаног обима посла, најдуже до 31.12.2014. године

Опис послова: обавља средње сложене послове на пријему, обради и 
терапији болесника у кућним условима, спроводи инфузиону терапију, 
обрађује и превија ране у стану болесника, води одговарајућу меди-
цинску документацију.

Mедицина

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: фотокопију сведочанства о завршеној 
медицинској школи и уверење о положеном стручном испиту.

Гинеколошко-акушерска сестра
у Служби за здравствену заштиту жена, на одређено време због 

повећаног обима посла, најдуже до 31.12.2014. године

Опис послова: обавља средње сложене послове на пријему, обради 
и терапији болесника, води одговарајућу медицинску документацију.

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: фотокопију сведочанства о завршеној 
медицинској школи - акушерски смер и уверење о положеном струч-
ном испиту.

Лабораторијски техничар
у Одељењу лабораторијске дијагностике у Служби за 

медицинску дијагностику, на одређено време због повећаног 
обима посла, најдуже до 31.12.2014. године

Опис послова: обавља средње сложене послове у области лаборато-
ријске дијагностике, узимање и припремање материјала за обраду, 
административне послове у области лабораторијских анализа, учест-
вује у кућном лечењу, систематским прегледима, саветовалиштима и 
друге послове у оквиру струке.

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: фотокопију сведочанства о завршеној 
медицинској школи, смер лабораторијски техничар и уверење о поло-
женом стручном испиту.

Виши физиотерапеут
у Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, у Служби 

за специјалистичко-консултативну делатност, на одређено 
време због повећаног обима посла, најдуже до 31.12.2014. 

године

Опис послова: обавља више сложене послове из области физикал-
не терапије, апликује парафин, обавља термо, фото и крио терапију, 
спроводи све електротерапијске и хидротерапијске процедуре, спро-
води кинезитерапију, прави терапијски програм лечења, води стручну 
документацију о пацијенту, учествује у тиму за оцену радне способ-
ности, укључује се у рад и пружа услуге из своје надлежности у окви-
ру кућног лечења, учествује у корективним вежбама по школама, по 
потреби пружа услуге спортским клубовима.

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о завршеној 
вишој медицинској школи, смер физиотерапеута и положен стручни 
испит.

ОСТАЛО: Приликом избора предност ће имати кандидати који имају 
радно искуство на пословима у здравственој установи. Пријаве са 
доказима о испуњености услова достављати поштом или лично, у року 
од 8 дана од дана објављивања.

опШТа БоЛниЦа ВаЉеВо
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виши физиотерапеут
за потребе Службе за физикалну медицину и рехабилитацију, 

на одређено време до повратка запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, физиотерапеутског смера, поло-
жен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове __________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

доМ здраВЉа 
„МиЛоЈе ХаЏиЋ - ШуЛе“
34210 Рача, Виноградска бб

Директор

УСЛОВИ: да је кандидат доктор медицине или доктор стоматологије 
или доктор медицине специјалиста из гране медицине која је из делат-
ности Дома здравља или да је доктор стоматологије специјалиста из 
гране стоматологије која је из делатности Дома здравља или да је 
дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном 
едукацијом из области здравственог менаџмента; најмање 5 година 
радног стажа у области здравствене заштите; држављанство Републи-

ке Србије; општа здравствена способност. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати достављају следеће доказе: диплому о стручној спреми, доказ 
о завршеној едукацији из здравственог менаџмента (уколико кандидат 
није здравствени радник), доказ о радном стажу у здравственој делат-
ности, биографију, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 
месеци). Докази о испуњавању услова конкурса морају бити у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс подносе се поштом на горенаведену 
адресу или рачуноводству Дома здравља, сваког радног дана, у време-
ну од 07,00 до 15,00 часова. Неопходне информације могу се добити на 
број телефона: 034/751-964. Директора именује оснивач, на предлог 
Управног одбора. Директор се именује на период од 4 године. У циљу 
регистрације код надлежног Трговинског суда, кандидат кога Управни 
одбор предложи за директора, обавезан је да Дому здравља пре одлу-
чивања оснивача о именовању, достави следеће доказе: доказ да про-
тив њега није покренут кривични поступак за дело које га чини непо-
добним за обављање функције директора здравствене установе, доказ 
да није правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање фукнкије директора здравствене 
установе и изјаву да не постоје сметње из члана 130 став 6 Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05).

СпеЦиЈаЛна БоЛниЦа за 
пСиХиЈаТриЈСке БоЛеСТи 

„коВин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253

Директор

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да је доктор меди-
цине специјалиста неуропсихијатар или доктор медицине специјали-
ста психијатрије или дипломирани правник или дипломирани еконо-
миста, са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента; 
2. најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите; 3. 
уверење да против њега није покренута истрага, нити је подигнута 
оптужница за било које кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова; 4. уверење да против њега није покренут кривич-
ни поступак за дела која га чине неподобним за обављање те функ-
ције, односно да није правноснажном судском одлуком осуђен за кри-
вично дело које га чини неподобним за обављање функције директора 
здравствене установе; 5. да достави кратку биографију и програм рада 
болнице за мандатни период; 6. изјаву о непостојању сукоба јавног и 
приватног интереса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве са биографијом и доказе о испуњености услова конкурса (овере-
не фотокопије диплома и уверења за тачку 1 из конкурса) слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За Управни одбор - пријава на 
конкурс“.

доМ здраВЉа 
куЧеВо

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет, положен стручни испит за звање доктора медицине и поседовање 
лиценце. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, 
оверена фотокопија дипломе медицинског факултета, оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту (уколико је кандидат 
био у радном односу дужан је да достави и лиценцу), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија 
од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или фотокопија, не 
старије од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 месеци).

Медицински техничар
на одређено време до 6 месеци, до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, општег сме-
ра, положен стручни испит. Потребна документација: пријава на кон-
курс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не 
може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење суда (не старије од 
6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом 
доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића 48, са наз-
наком: „Пријава на оглас за радно место _______________ под редним 
бројем ______“.

Медицина
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СпеЦиЈаЛиСТиЧка ординаЦиЈа 
из ГинекоЛоГиЈе и акуШерСТВа 

„ХоЛиМед“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14

е-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница

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

униВерзиТеТСка деЧЈа кЛиника
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Лекар специјалиста анестезије са реаниматологијом за 
потребе Службе кардиохирургије

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит; завршена 
специјализација из анестезије са реаниматологијом; пробни рад 3 
месеца; познавање најмање једног светског језика. Кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотоко-
пију дипломе о заршеном медицинском факултету, фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној 
специјализацији анестезије са реаниматологијом, оверену фотокопију 
радне књижице. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом засни-
вања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове на које се примају. 
Пријаве слати у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за пријем лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом 
за потребе Службе кардиохирургије - 1 извршилац“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

доМ здраВЉа 
„др драГан Фундук“

22410 Пећинци, Јове Негушевића 5-7
тел. 022/436-266

Лекар специјалиста педијатар
на одређено време 3 месеца, за рад у Служби за здравствену 

заштиту деце, здравствена станица Шимановци

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, завршена специјализација 
из педијатрије и положен стручни испит. Уз пријаву заинтересовани 
кандидати подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеној спе-
цијализацији из области педијатрије, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту и краћу биографију са пропратним пис-
мом. Рок за доставу пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови‘‘. Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља. 
Контакт телефон: 022/436-266. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу - кадровској служби или лично доставити у Дом здравља.

ZU „GOODWILL аPOTEKA“
24000 Суботица

тел. 064/8251-474
е-mail: ljiljana.maglajcic@goodwillpharma.rs

Дипломирани фармацеут
5 извршилаца

Место рада: Мали Иђош - Фекетић, Кањижа, Бачка Топола, 
Кикинда и Суботица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лиценца за самосталан рад, 
познавање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, радно 
искуство је небитно. Конкурс је отворен до попуне радних места. Лице 
за контакт: Љиљана Маглајчић.

реГионаЛни ЦенТар за разВоЈ 
поЉоприВреде и СеЛа доо СЈениЦа
36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића бб

тел. 020/741-024, 064/8096-758

Менаџер за финансије и развој
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: обезбеђивање финансијских средстава и надзора над 
тим средствима и њиховој правилној употреби уз праћење и примену 
законских прописа, наплата финансијских средстава, уговара посло-
ве из делатности привредног друштва, организује и врши набавку и 
продају робе из делатности привредног друштва, координира са дру-
гим правним субјектима и институцијама, врши контролу извршења 
текућих послова, припрема буџета и финансијских извештаја, орга-
низује и врши продају услуга, прати извршење уговорених послова, 
успоставља и одржава сталан контакт са купцима и добављачима, 
истражује тржиште и налази потенцијалне купце и добављаче, обавља 
све послове финансијске оперативе који произилазе из делатности 
привредног друштва, израђује налоге и документацију за плаћање 
и наплату, прати ликвидност привредног друштва, рокове доспећа 
инструмената плаћања и обезбеђивање плаћања, прати и извршава 
обавезе привредног друштва по основу плаћања пореза и доприно-
са, ажурно води све потребне евиденције о финансијском пословању 
привредног друштва, прати кретање на тржишту из делатности прив-
редног друштва, врши формирање цена и одговаран је за правилну 
примену прописа о начину формирања цене услуга, продаје услуга, 
обрачун ПДВ и других законских обавеза, обавља и друге послове по 
налогу директора, одговаран је за све послове који су му стављени у 
делокруг описом пословања или наредбама директора.

УСЛОВИ: завршен економски факултет - VII степен стручне спреме, 
две године руководећег радног искуства, познавање рада на рачуна-
ру, пожељно знање енглеског језика.

Асистент администрације

Опис послова: обавља послове везане за рад и радне односе запос-
лених у друштву, учествује у уговарању послова и припрема елемен-
те за закључивање уговора, прати извршење уговорених послова и 
одговара за извршење планских задатака, врши припрему и контро-
лу законске, суштинске и формалне исправности свих докумената, 
врши праћење законских прописа и примена истих, подноси извештај 
надлежним руководиоцима о законској, формалној и суштинској 
исправности документације, обавља послове пријема, отпреме и раз-
вођења поште и води деловодник, издаје профактуре и фактуре и 
води евиденцију о издатим профактурама и фактурама, заводи факту-
ре и припрема плаћање истих по налогу руководиоца, израђује нало-
ге и документацију за плаћање и наплату и обављање благајничких 
послова, обавља друге административне послове, ажурно води све 
потребне евиденције о набавци, промету, залихама, ненаплаћеним 
потраживањима и наплаћеним обавезама, уноси припремљене подат-
ке у рачунар, врши контролу унетих података и врши сортирање и 
слагање података, одговоран је за правилну примену прописа о начи-
ну продаје услуга, благовремено достављање обрађене документа-
ције, наплата финансијских средстава, врши израду и попуњавање 
свих врста образаца и захтева за потребе странака, врши архивирање 
комерцијалне документације и одговоран је за исту, обавља и друге 
послове по налогу директора или другог непосредног руководиоца, 
обавља и друге послове који нису обухваћени прописом, а својом сло-
женошћу припадају наведеној групи послова, одговоран је све посло-
ве који су му стављени у делокруг овом систематизацијом или поје-
диначним наредбама руководилаца.

УСЛОВИ: завршен правни факултет - VII степен стручне спреме, једна 
година радног искуства, познавање рада на рачунару, пожељно знање 
енглеског језика.

Руководилац хемијске лабораторије
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: организовање рада и руковођење радом хемијске лабо-
раторијске службе, координира рад сарадника ангажованих у хемијској 
лабораторији, стара се о извршењу одлука о набавкама опреме и пот-
рошног материјала, израда и контрола документације и евиденције о 
хигијенском и микробиолошком стању сировина и готових производа и 
робе, прави распоред рада у лабораторији и обавешетава директора о 
плану рада, води рачуна о правилној употреби опреме у лабораторији, 
врши рад у хемијској лабораторији у складу са важећим процедура-
ма и упутствима, тумачење добијених резултата, вођење евиденције, 
креирање извештаја, надзире и узима узорке да би се осигурао квали-
тет производа, доноси одлуке о употребљивости супстанци и о евен-
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туалним мерама за корекцију квалитета, поштовање индустријских и 
других прописаних стандарда, узорке различитим физичко - хемијс-
ким поступцима анализира у лабораторији и записује и извешетава 
о резултатима испитивања, у случају уочавања опасности по безбед-
ност хране обавештава руководиоца радне јединице задуженог за про-
изводњу датог производа, у случају опасности по безбедност хране, 
безбедност на раду и животну средину, обавештава директора, врши 
надзор над спровођењем процедура и издавање лабораторијских 
резултата, стара се о инвентару лабораторије, стара се о примени 
мера заштите на раду, обавља и друге послове везане за рад лабора-
торије, за свој рад одговоран је директору.

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет или природно-математич-
ки факултет, хемијског или физичко-хемијског смера или технолошки 
факултет и завршене постдипломске студије из области аналитичке 
хемије, санитарне хемије или хемијске токсикологије, без или једна 
година радног искуства, познавање рада на рачунару, пожељно знање 
енглеског језика.

Дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство
на одређено време од 6 месеци, при Одељењу за матичење, 

тестирање и евидентирање домаћих животиња

Опис послова: врши контролу производних способности и обележа-
вање домаћих животиња, води основну матичну евиденцију и податке 
доставља Регионалном центру за развој пољопривреде, врши контро-
лу производних способности домаћих животиња који омогућава пра-
вилно извођење одгајивачког програма, врши организацију тестирања 
и евидентирања, врши презентације и едукацију пољопривредних 
произвођача, води рачуна о правилном коришћењу и чувању опреме 
за тестирање и матичење, обавља и друге послове по налогу дирек-
тора, обавља и друге послове који нису обухваћени пописом, а својом 
сложеношћу припадају наведеној групи послова, одговоран је за све 
послове који су му стављени у делокруг овом систематизацијом или 
појединачним наредбама руководилаца.

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет - VII степен стручне спре-
ме, смер сточарство, без или једна година радног искуства, познавање 
рада на рачунару, пожељно знање енглеског језика.

Пољопривредни техничар сточарске производње
на одређено време од 6 месеци, при Одељењу за матичење, 

тестирање и евидентирање домаћих животиња

Опис послова: врши контролу производних способности и обеле-
жавање домаћих животиња, прикупља податке за потребе основне 
матичне евиденције и доставља их Регионалном центру за раз-
вој пољопривреде и села, врши контролу производних способности 
домаћих животиња који омогућава правилно извођење одгајивачког 
програма, врши тестирање и евидентирање и податке доставља Реги-
оналном центру за развој пољопривреде и села, води рачуна о пра-
вилном коришћењу и чувању опреме за тестирање и матичење, пру-
жа помоћ у реализацији презентација и едукација пољопривредних 
произвођача, обавља и друге послове по налогу руководиоца матичне 
службе и директора, обавља и друге послове који нису обухваћени 
пописом, а својом сложеношћу припадају наведеној групи послова, 
одговоран је за све послове који су му стављени у делокруг овом сис-
тематизацијом или појединачним наредбама руководилаца.

УСЛОВИ: завршена средња школа - IV степен стручне спреме, смер 
пољопривредни техничар сточарске производње, без или једна годи-
на радног искуства, познавање рада на рачунару, пожељно знање 
енглеског језика.

Руководилац микробиолошке лабораторије
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: врши надзор над спровођењем процедура и издавање 
лабораторијских резултата, рад у микробиолошкој лабораторији у 
складу са важећом процедуром и упутствима, организовање рада у 
лабораторији, координира рад сарадника ангажованих у микробио-
лошкој лабораторији, стара се о извршењу одлуке о набавкама опре-
ме и потрошног материјала, води рачуна о правилној употреби опреме 
у лабораторији, врши рад у лабораторији у складу са важећим про-
цедурама и упутствима, тумачење добијених резултата, вођење еви-
денције, креирање извештаја, у случају уочавања опасности по без-
бедност хране обавештава руководиоца радне јединице задуженог 
за производњу датог производа, у случају опасности по безбедност 
хране, безбедности на раду и животну средину, обавештава дирек-
тора, надзире и узима узорке да би се осигурао квалитет производа, 
доноси одлуку о употребљивости супстанци и о евентуалним мерама 
за корекцију квалитета, поштовање и индустријских и других прописа-
них стандарда, стара се о инвентару лабораторије, стара се о примени 
мера заштите на раду, обавља и друге послове везане за рад лабора-
торије, за свој рад одговоран је директору.

УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске медицине, лиценца за 

обављање ветеринарске делатности и завршене постдипломске спе-
цијалистичке, магистарске или докторске студије из области микро-
биологије и имунологије или хигијене хране животињског порекла 
или медицински факултет или природно - математички факултет, 
смер биологија или технолошки или пољопривредни факултет, смер 
прехрамбене технологије и завршене постдипломске специјалистич-
ке, магистарске или докторске студије из области микробиологије и 
имунологије или хигијене хране животињског порекла, без или једна 
година радног искуства, познавање рада на рачунару, пожељно знање 
енглеског језика.

Руковалац пољопривредне механизације
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: рукује трактором, прикључним машинама и осталом 
опремом, води рачуна о стању и исправности трактора, прикључних 
машина и опреме, организује и припрема опрему за коришћење за 
одређени временски период, организује одржавање и поправку опре-
ме, врши контролу утрошка горива и мазива трактора, прикључних 
машина и остале опреме, чисти и подмазује трактор, прикључне маши-
не и опрему пре него што га врати у гаражу, води дневник коришћења 
трактора, прикључних машина и опреме, обавештава руководиоца 
сектора о кваровима, аномалијама, поправкама, односно одржавању 
трактора, прикључних машина и опрема, доставља руководиоцу спи-
сак опреме и резервних делова које је потребно набавити у циљу 
отклањања кварова на пољопривредној механизацији, вођење тачне 
евиденције као што су обављене поправке, сати коришћења опреме 
и уложени рад, стриктно поштује прописане мере заштите на раду 
при вршењу свих послова које обавља у оквиру радног места, руку-
је и одржава уређаје и инсталације централног грејања, стара се да 
просторије буду благовремено загрејане, обавља и друге послове по 
налогу директора или другог непосредног руководиоца, одговоран је 
за све послове који су му стављени у делокруг описом послова или 
појединачним наредбама руководиоца сектора или директора.

УСЛОВИ: завршена средња школа - IV степен стручне спреме, смер 
техничар пољопривредне механизације, без или једна година радног 
искуства, познавање рада на рачунару, пожељно знање енглеског 
језика.

Чистачица/хигијеничарка
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: одржава хигијену пословних просторија, канцеларијс-
ког намештаја и друге опреме привредног друштва, обавља и друге 
послове који по природи припадају овим пословима, а нису обухваће-
ни пописом послова и сноси одговорност за поверене послове, упозна-
та је са основним правилима и поступцима спровођења хигијене, 
руковања дезинфекционим и средствима за прање и одржавање сани-
тарног и производног дела у лабораторији, одговоран је за правилно 
руковање средствима за одржавање хигијене и обезбеђивање услова 
ДХП, обавља и друге послове по налогу директора или другог непо-
средног руководиоца, одговоран је за све послове који су стављени у 
делокруг описом послова или наредбама директора.

УСЛОВИ: завршена средња школа - III степен стручне спреме, без или 
једна година радног искуства.

Техничар хемијске лабораторије
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: врши целокупну техничку припрему и анализу произво-
да, стара се о снабдевању лабараторије прибором, хемикалијама, дес-
тилованом водом, инструментима, апаратима и лабораторијским мате-
ријалом, стара се о текућем одржавању лабораторије, исправности 
инсталација, инвентара, апарата и инструмената, узимање узорака 
(сировина готових производа), прикупљање свих резултата анализа 
појединих узорака, води и документацију о раду, о квалитету сиро-
вина и производа и о добијеним резултатима извештава надређене, 
прикупља и обрађује све писане документе и испитивања производа, 
прављење раствора и боја за хемијске анализе, прање и сушење лабо-
раторијског посуђа, стерилизација лабораторијског посуђа и бактери-
олошких подлога, адекватно одржавање и правилно руковање апара-
тима за хемијску анализу, обавља и друге послове у циљу побољшања 
и унапређења рада лабораторије, обавља и друге послове везане за 
сектор евалуације квалитета производа по налогу руководиоца лабо-
раторије, као и директора, за свој рад одговоран је шефу лаборато-
рије, као и директору.

УСЛОВИ: завршена средња школа хемијског смера - лабораторијски 
техничар, без или једна година радног искуства, познавање рада на 
рачунару, пожељно знање енглеског језика.

Техничар микробиолошке лабораторије
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: узимање узорака за испитивање (сировина, готових 
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производа), узимање брисева за испитивање (са руку радника и рад-
них машина) и помоћни рад при засејавању истих, прављење раствора 
и боја за микробиолошке анализе, прављење бактериолошких подло-
га, прање и сушење лабораторијског посуђа, стерилизација лабора-
торијског посуђа и бактериолошких подлога, адекватно одржавање и 
правилно руковање апаратима за микробиолошке анализе, стара се 
о текућем одржавању лабораторија, исправности инсталација, инвен-
тара, апарата и инструмената, врши целокупну техничку припрему 
за анализе производа, води документацију о раду, о квалитету сиро-
вина и производа и о добијеним резултатима извештава надређене, 
прикупља и обрађује све писане документе и испитивања производа, 
обавља и друге послове у циљу побољшања и унапређења рада лабо-
раторије, обавља и друге послове везане за сектор евалуацију квали-
тета производа по налогу руководиоца лабораторије, као и директора, 
за свој рад одговоран је руководиоцу лабораторије, као и директору.

УСЛОВИ: завршена средња ветеринарска школа, средња школа 
микробиолошког смера или смера лабораторијски техничар, без или 
једна година радног искуства, познавање рада на рачунару, пожељно 
знање енглеског језика.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава и следеће опште услове: да је пуно-
летан, да има општу здравствену способност. Докази који се прилажу 
приликом пријаве на конкурс: пријава са биографијом и назнаком за 
које радно место кандидат конкурише, диплома о стеченој стручној 
спреми (оверена копија), фотокопија возачке дозволе за положен 
возачки испит „Б“ категорије. Место рада: Сјеница, Нова бб. Адреса 
на коју се подносе пријаве: Регионални центар за развој пољоприв-
реде и села ДОО Сјеница, Трг Светозара Марковића бб, Сјеница или 
поштом препоручено, са назнаком: „За оглас“ или на e-mail: posao@
regionalnicentar.оrg.rs. Кандидати који испуњавају услове конкурса 
биће позвани на интервју (тест) и избор ће се вршити у зависности 
од радног искуства, професионалних и стручних способности и сте-
пена познавања енглеског језика и рада на рачунару. Документација 
се прилаже у фотокопији овереној од стране општине или суда (доку-
ментацију не враћамо). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

поЉоприВредна СаВеТодаВна 
СТруЧна СЛуЖБа коСоВСка МиТроВиЦа доо

38220 Косовска Митровица, Цара Душана 10
тел. 028/497-031

Директор - саветодавац
на одређено време

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, радно искуство од три 
године, да кандидат обавља и саветодавне послове из своје струке 
(саветодавац), познавање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ кате-
горије. Место обављања послова је на територији Косовско-митро-
вачког округа. Уз пријаву доставити следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није кажњаван за кривична 
дела, уверење о здравственом стању и положеном државном испи-
ту. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

зеМЉорадниЧка задруГа 
„ВеЛеБиТ“

24428 Велебит, Богдановић Јована 5

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: завршен VII или VI степен (ВСС или ВШС) стручности, 
пољопривредног смера; најмање пет година радног искуства у стру-
ци; да кандидат поседује организационе способности и смисао за 
руковођење; да није осуђиван за кривична дела из члана 47 Закона о 
задругама, да нема друге законске сметње за именовање. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурсна 
комисија“.

преХраМБена индуСТриЈа 
„МЛинпродукТ“ ад
24430 Ада, Велики пут бб

тел. 024/853-444

Дипломирани правник
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: дипломирани правник; знање српског језика, комуника-
тивност, рад на рачунару (MS Office, Интернет) и да кандидат савес-

но обавља радне задатке. Предност ће имати кандидати са знањем 
мађарског и енглеског језика, са радним искуством и возачком дозво-
лом „Б“ категорије. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу. Радни однос се заснива на одређено време, с 
тим да ће послодавац уколико буде задовољан кандидатом продужити 
радни однос на неодређено време.

ВеТеринарСка СТаниЦа ЖаБари
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

тел. 062/524-150

Ветеринар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, диплома и уверење о 
стручној спреми, положен стручни испит, лиценца за обављање вете-
ринарске делатности, радно искуство од најмање годину дана, возач-
ка дозвола „Б“ категорије, рад на рачунару, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о 
општој здравственој способности, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у струци. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са обавез-
ном назнаком: „Пријава по огласу за пријем ветеринара“. Пре слања 
пријаве и документације јавити се на број телефона: 062/524-150.
ОБРАЗОВАЊЕ
Београд

 Пољопривреда и ветерина / 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 кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни 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) и 4) 
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уго-
вора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана 
прибавља установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току рад-
ног односа утврди да не испуњава услове из става 
1 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарс-
ком прегледу у надлежној здравственој установи на 
захтев директора.

Наука и образовање
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деВеТа ГиМназиЈа 
„МиХаиЛо пеТроВиЋ аЛаС“

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 41

Наставник социологије
са 35% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања РС и Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника РС. Уз пријаву доставити: оверене 
фотокопије дипломе, извода из матичне књиге рођених и уверења о 
држављанству РС.

ШкоЛа за оСноВно 
оБразоВаЊе одраСЛиХ 
„БраЋа СТаМенкоВиЋ“

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образвање за наставника и стручног 
сарадника потребно за рад у основној школи, стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке 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 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседо-
вање лиценце; пет година рада у установи након стеченог одгова-
рајућег образовања; обука и положен испит за директора установе. 
Кандидати треба да доставе уз пријаву: оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно лицен-
ци за наставника, педагога или психолога, потврду о радном искуству 
- доказ да кандидат има најмање 5 година радног стажа у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци), уверење надлежног суда да нису под истрагом, биографске подат-
ке са кратким прегледом радног искуства и предлогом програма рада 
директора школе, остала документа за која кандидат сматра да су од 
утицаја на доношење одлуке о избору. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа 
по службеној дужности. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Документација се може доставити и лично на адресу: Митропо-
лита Петра 8, канцеларија бр. 7. Све потребне информације могу се 
добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/2763-040.

униВерзиТеТ уМеТноСТи у БеоГраду 
ФакуЛТеТ приМеЊениХ уМеТноСТи

11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање редовног професора за ужу 
уметничку област Цртање и сликање, предмети: Акт 1 и 

2, на Одсеку примењено сликарство

Наставник у звање ванредног или редовног професора 
за ужу уметничку област Примењено сликарство, 

предмети: Основе зидног сликарство и Основи 
монументалног сликарства, на Одсеку примењено 

сликарство

Наставник у звање доцента за ужу уметничку област 
Савремено одевање, предмети: Одевање 1 и 2, на 

Одсеку костим
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку област 
Сценски костим, предмети: Сценски костим 1 и 2 и 

Сценски костим, на Одсеку костим
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку област 
Примењено сликарство, предмети: Зидно сликарство 1 и 
2 и Зидно сликарство, на Одсеку примењено сликарство

на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку област 
Сценографија, предмети: Позоришна сценографија 1 и 
Филмска и ТВ сценографија 1, на Одсеку сценографија

на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Инжењерство материјала, предмети: Познавање 
материјала 1 и 2 и Технологија материјала 1 и 2

на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове про-
писане Законом о високом образовању, актом Националног савета 
за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у 
Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биогра-
фију на прописаном обрасцу 2 (два примерка у штампаној форми и 
један у електронској форми на CD-у), оверену фотокопију или ове-
рен препис дипломе, радове из области уметности, односно науке 
за коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама“ и 
уверење надлежног органа да правноснажном пресудом није осуђен 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Зако-
на о високом образовању - „Сл. гласник РС‘‘, бр. 76/2005, 100/2007, 
97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013).

Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ 
могу се преузети у правној служби или са сајта Факултета (www.
fpu.bg.аc.rs).

Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на осно-
ву којих се може сагледати да ли и како влада материјом наставног 
предмета за који конкурише.

Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 ори-
гиналних радова или фотографија радова који се не могу поднети у 
оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализо-
ваних на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови 
морају бити обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним 
радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који нису 
реализовани.

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс, потписани списак приложене документације и 
поднетих радова у три примерка, комплетан образац 2 са попуњеним 
или непопуњеним пољима, потребну документацију којом доказују 
испуњеност конкурсних услова и радове, учесници конкурса под-
носе правној служби Факултета примењених уметности у Београду, 
Краља Петра 4, од 10,00 до 13,00 часова. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. За додатне информације позвати 
на број телефона: 011/3281-251.

униВерзиТеТ у БеоГраду 
СаоБраЋаЈни ФакуЛТеТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа:

Асистент за ужу научну област Операциона 
истраживања у саобраћају
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија. Услови за избор прописани су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- др. пропис, 97/08, 44/10) и Статутом Универзитета и Статутом 
Факултета. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова 
и радове) доставити на адресу факултета.
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униВерзиТеТ у БеоГраду 
праВоСЛаВни БоГоСЛоВСки ФакуЛТеТ

11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент/ванредни професор за ужу научну област 
Практично богословље

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних бого-
словских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, 
као и претходно завршене основне студије православне теологије, 
објављени стручни и научни радови претежно из области за коју се 
конкурс расписује. Предност ће имати кандидати са радним искуством 
у академској настави и раду са студентима из уже научне области, као 
и кандидати који су учествовали у научно - истраживачким пројектима 
из наведене уже научне области. Остали услови конкурса предвиђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013), Статутом Универзитета у Београ-
ду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и благослов надлежног епископа, подносе се на адре-
су: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије 
Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања.

ВиСока ШкоЛа СТрукоВниХ СТудиЈа 
за инФорМаЦионе и 

коМуникаЦионе ТеХноЛоГиЈе
11000 Београд, Здравка Челара 16

тел. 011/3290-531

Предавач за област Електротехника и рачунарство, ужа 
област Телекомуникације

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистратура у научној, однос-
но стручној области за коју се бира, објављени стручни радови у 
последњих пет година и да показује смисао и способност за наставни 
рад.

Наставник страног језика - енглески, област Филолошке 
науке, ужа област Енглески језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, односно високо образовање 
другог степена - мастер, објављени стручни радови у последњих пет 
година и да показује смисао и способност за наставни рад.

Сарадник у лабораторији за област Саобраћајно 
инжењерство, ужа област Саобраћајно инжењерство

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: други степен високог образовања - специјалистичке 
струковне студије са претходно завршеним основним студијама - 
струковни инжењер саобраћаја. Кандидат треба да поседује на основ-
ним студијама просечну оцену из групе предмета из поштанског сао-
браћаја најмање осам и да показује смисао и способност за наставни 
рад.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати који се пријављују на 
конкурс треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању, Правилником о избору наставника и сарадника 
школе и Правилником о систематизацији радних места школе. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, стручни радови, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству), подносе се у року од осам 
дана од дана објављивања, на адресу: Висока школа струковних сту-
дија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка 
Челара 16. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

оСноВна ШкоЛа 
„МиЛан ђ. МиЛиЋеВиЋ“

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/288-94-98

Наставник математике
са 63% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13), да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Закона о изменама и допунама 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци); оверену фото-
копију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; потврду - уверење да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење са подноси пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућивани на тест психофизичке провере за рад са децом и уче-
ницима, који обавља Национална служба за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са неоп-
ходном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“.

ШкоЛа за дизаЈн ТекСТиЛа
11000 Београд, Војислава Илића 88

тел. 011/2833-693

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност, мастер филолог. Кандидат 
мора да има образовање из психолошких и педагошких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова или положен испит за лицен-
цу. Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми 
(оверену фотокопију дипломе), извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Предвиђена је провера психофизичких способности 
кандидата коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном документа-
цијом, неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања, са назнаком: „За конкурс“.

униВерзиТеТ у БеоГраду 
ФакуЛТеТ поЛиТиЧкиХ наука

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни, односно редовни професор за ужу научну 
Међународно-правну област

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) 
и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање ванред-
ног, односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Бео-
граду“, бр. 140/08, 144/08, 160/11 и 165/11). Избор ванредног про-
фесора врши се на одређено време од 5 година, а избор редовног 
професора на неодређено време. Уз пријаву доставити: биографију, 
оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, списак научних и стручних радова, радове.

Доцент за ужу научну област Комуникологија и 
информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) 
и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање доцента и 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 144/08, 160/11, 
161/11 и 165/11). Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис 
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дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
списак научних и стручних радова, радове.

Доцент, односно ванредни професор за ужу научну 
област Подручја примене социјалног рада

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) 
и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање доцента, 
односно ванредног професора и Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Бео-
граду“, бр. 140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11). Уз пријаву доста-
вити: биографију, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, 
радове.

Доцент, односно ванредни професор за ужу научну 
област Филозофске, социолошке и психолошке студије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) 
и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање доцента, 
односно ванредног професора и Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Бео-
граду“, бр. 140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11). Уз пријаву доста-
вити: биографију, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, 
радове.

Асистент за ужу научну област Филозофске, 
социолошке и психолошке студије

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Социјална политика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Политиколошко - 
социолошке студије

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: да су кандидати студенти докторских студија или да су 
магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су 
претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просеч-
ном оценом најмање 08,00; да имају смисао за наставни рад, као и да 
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12 и 89/13), Статутом и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду 
- Факултета политичких наука. Приликом избора узима се у обзир већа 
просечна оцена у току студирања, а посебно из уже научне области за 
коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у 
настави и познавање светских језика. Уз пријаву приложити: биогра-
фију, оверен препис дипломе стечене у земљи или решење о призна-
вању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, 
потврду о уписаним докторским студијама или одлуку универзитета о 
прихваћеној теми докторске дисертације, уверење о положеним испи-
тима са претходних нивоа студија, доказ о познавању светских језика, 
списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доста-
вити на адресу факултета, у року од 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

оСноВна МузиЧка ШкоЛа 
„пеТар коЊоВиЋ“

11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2851-059

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава, поред општих услова прописаних 
законом, и посебне следеће услове: одговарајуће високо образовање 
музичког усмерења на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године или високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад наставника, 
положен испит за директора школе, најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство РС; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи следећа документа: 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), оверен препис 
дипломе о стеченој високој стручној спреми, оверен препис лиценце 
за наставника, потврду о 5 година рада на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, преглед кре-
тања у служби са биографским подацима, уверење да против лица 
није подигнута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног 
суда (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци), доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно васпитни рад (осим кандидата који су одговарујуће образовање 
стекли на том језику). Уверење о здравственом стању доставља се 
пре доношења решења Школског одбора о избору директора. Извод 
из казнене евиденције прибавља школа. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

униВерзиТеТ у БеоГраду 
ФарМаЦеуТСки ФакуЛТеТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област Органска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен хемијски или фармацеутски факултет, са укупном 
просечном оценом најмање осам, студент докторских студија или 
магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена 
тема докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског 
факултета. Пријаве са доказима о испуњавању конкурса (у складу са 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског 
факултета и Правилником о ближим условима избора у звање настав-
ника на Фармацеутском факултету), подносе се архиви Факултета, у 
року од 15 дана од дана објављивања.

оСноВна ШкоЛа 
„Јанко ВеСеЛиноВиЋ“
11000 Београд, Умчарска 2

тел. 011/2893-913

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове про-
писане чл. 59, чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника основне школе, педагога или 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 здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривиич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кан-
дитат подноси: оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању (не старије од 6 месеци), оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту - дозволи за рад (не старије од 6 месе-
ци), потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, 
уверење о држављанству РС (не старије мод 6 месеци), извод из мати-
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чне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење да против лица 
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног 
суда (не старије од 6 месеци), оверену копију радне књижице, доказ о 
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), пре-
глед кретања у служби са биографским подацима, остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уверење 
да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа. Уверење о здравственом стању доставља се пре 
закључења уговора о раду.. Пријаву доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

оШ „ЖиВоМир СаВкоВиЋ“
11409 Ковачевац
тел. 011/8213-207

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са Законом и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, да кандидат испуњава услове предвиђене чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве 
за заснивање радног односа са одговарајућом документацијом којом 
се доказује испуњеност услова (оверена фотокопија дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се про-
тив кандидата не води истрага), подносе се на горенаведену адресу. 
Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужнос-
ти. Кандидати који буду ушли у ужи избор дужни су да се подвргну 
провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, пре него што 
закључи уговор о раду. Рок за подношење пријаве је осам дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Информације се могу добити на број телефона: 011/8213-207.

униВерзиТеТ у БеоГраду 
МедиЦинСки ФакуЛТеТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање ванредног професора за 
ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног професора за 
ужу научну област Судска медицина

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног професора за 
ужу научну област Неурологија

на одређено време од 5 година
4 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Микробиологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Имунологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Фармакологија, клиничка фармакологија и 

токсикологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Судска медицина

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Нуклеарна медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Неурологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Педијатрија

на одређено време од 5 година
5 извршилаца

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Интерна медицина (кардиологија)

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа 

хирургија)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија 

- онкологија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Стату-
том Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу научну 
област Патологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Стату-
том Медицинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке 
наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која 
је наставна база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са доку-
ментацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом 
Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београ-
ду), подносе се писарници Медицинског факултета, на наведену адре-
су, у року од 15 дана од дана објављивања.

униВерзиТеТ у БеоГраду 
ФиЛозоФСки ФакуЛТеТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област Социологија 
(унапређење)

Редовни професор за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година (унапређење)

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

Доцент за ужу научну област Историја ликовних 
уметности и архитектуре

на одређено време од пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Археологија
на одређено време од пет година (реизбор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Поред 
општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) 
и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са 
неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објавље-
них радова и остала пратећа документација), доставити на наведену 
адресу факултета. Контакт телефон: 011/3206-104, Радмила Ђорђе-
вић, стручни сарадник за радне односе.

ВиСока здраВСТВена ШкоЛа 
СТрукоВниХ СТудиЈа у БеоГраду

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач - област Медицина, ужа научна област 
Интерна медицина

на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум или специјализа-
ција из интерне медицине, трансфузиологије или хематологије, искуство 
у настави 3 године.

Предавач - област Медицина, ужа научна област 
Трансфузиологија

на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум или специјализа-
ција из трансфузиологије или хематологије, искуство у настави 3 године.
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Предавач - област Естетика и декоративна козметика
на одређено време, са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум или специјализа-
ција из одговарајуће области Факултета ликовних уметности, искуство 
у настави 3 године.

Предавач - област Техничко-технолошке науке, ужа 
научна област Биотехнологија

на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум из мултидис-
циплинарних области, група наука о становништву, област исхрана, 
искуство у настави 3 године.

Предавач - област Медицина, ужа научна област 
Здравствена нега
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум из медицинских, 
дефектолошких или мултидисциплинарних наука, дефектолошки, 
педагошки факултет са претходно завршеном вишом медицинском 
школом, одсек виших медицинских сестара, искуство у настави 3 годи-
не.

Наставник практичне наставе - област Медицина, ужа 
научна област Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дефектолошки или социолошки 
факултет, претходно завршена виша медицинска школа, одсек виших 
терапеута, смер физиотерапеута, искуство у струци 3 године.

Наставник практичне наставе - област Медицина, ужа 
научна област Здравствена нега

на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, педагошки или дефектолошки 
факултет, претходно завршена виша медицинска школа, одсек виших 
медицинских сестара, искуство у струци 3 године.

Наставник практичне наставе - област Медицина, ужа 
научна област Здравствена нега

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дефектолошки, филозофски 
(педагогија, андрагогија, психологија), факултет за менаџмент, смер 
менаџмент у здравству, претходно завршена виша медицинска школа, 
одсек виших медицинских сестара, искуство у струци 3 године.

Наставник практичне наставе - област Природно-
математичке науке, ужа научна област Хемија

на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, фармацеутски факултет или 
виша педагошка школа за економику домаћинства, искуство у настави 
или струци 3 године.

Наставник практичне наставе - област Техничко-
технолошке науке, ужа научна област Прехрамбена 

технологија
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, виша педагошка школа за еко-
номику домаћинства, искуство у настави или струци 3 године.

Наставник практичне наставе - област Техничко-
технолошке науке, ужа научна област Биотехнологија

на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничко-металуршки факултет, 
област биотехнологија или биохемијско инжењерство или пољоприв-
редни факултет - прехрамбена технологија, искуство у настави или 
струци 3 године.

Предавач - област Медицина, ужа научна област 
Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време, до 1/3 допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум медицинских 
наука или дефектолошких наука или специјализација из физикалне 
медицине и рехабилитације, медицински или дефектолошки факултет, 
искуство у настави 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 

образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији рад-
них места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног вре-
мена на одређено време - допунски рад потребно је да приложе и 
сагласност своје матичне радне организације у којој се налазе у стал-
ном радном односу. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним 
дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима 
кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

оСноВна ШкоЛа 
„ЈоВан ЈоВаноВиЋ зМаЈ“

11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-640

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се пријавити кандидат 
који испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): одговарајуће високо обра-
зовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника основне школе, педагога и психолога, на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године; да 
поседује дозволу за рад - лиценцу за наставника и стручног сарадника, 
односно положен стручни испит; обука и положен испит за директора 
установе; најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити доказе о испуњености усло-
ва: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу или 
стручном испиту за наставника или стручног сарадника, оверен пре-
пис/фотокопију уверења о положеном испиту за директора (лицен-
ца за директора - документација без доказа о положеном испиту за 
директора сматраће се комплетном, уколико су остала документа 
уредно достављена), потврду о најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда мора бити потписана и оверена од стране уста-
нове), оверен препис/фотокопију уверења о држављанству или изво-
да из матичне књиге рођених са констатацијом држављанства (не ста-
рије од 6 месеци), доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, радну биографију. Уве-
рење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Лекарско уверење 
потребно за рад наставника и стручних сарадника, о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење 
надлежног суда да се не води истрага или судски поступак - доставља 
изабрани кандидат, на захтев школе. Одлука о избору директора биће 
донета након спроведеног поступка, а решење о избору директора 
биће достављено учесницима конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс са наведеним потреб-
ним документима о испуњености услова конкурса доставити на адресу 
школе, тел/факс: 011/8723-640, тел. 011/8723-831. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити у секретаријату школе.

ФакуЛТеТ за поСЛоВне СТудиЈе и праВо
11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29

тел. 011/313-12-46, 063/663-034

Редовни професор за ужу научну област Међународна 
економија

УСЛОВИ: услови су предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом обра-
зовању и општим актима Факултета. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним, магистарским (мастер) и 
докторским студијама, одлуку о последњем избору у звање (уколико је 
кандидат изабран у одређено звање), биографију са списком објавље-
них радова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
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них, фотокопију личне ларте, уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак. Пријаве доставити лично или поштом, на наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију“.

МузиЧка ШкоЛа 
„коСТа МаноЈЛоВиЋ“
11080 Земун, Немањина 9

тел. 011/2615-223, 3167-775
e-mail: оffice@kostaman.rs

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису које је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године за наставника основне и средње музичке школе за подручје 
рада култура, уметност и јавно информисање, за педагога и психо-
лога; дозвола за рад (лиценца); обука и положен испит за директора 
установе; најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за примање или давање мита, за кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја, против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство РС; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: био-
графске податке са прегледом кретања у служби и прегледом про-
грама рада директора школе за мандатни период, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену 
фотокопију лиценце, односно уверење о положеном стручном испиту, 
потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење суда 
да против њега није покренута истрага, нити подигнута оптужница (не 
старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Контакт телефон: 
011/2615-223.

оСноВна ШкоЛа 
„Вук караЏиЋ“

11000 Београд, Сремчица, Школска 4
тел. 011/2526-114, 2522-718

е-mail: оsvukk@open.telekom.rs

Наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Законом о основама 
система образовања и васпитања, Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи и Правилником о организацији рада и систематизацији 
радних места у школи; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених мађународним парвом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републи-
ке Србије. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања. Испуњеност услова 
из тачке 2 доказује се приликом пријема у радни однос, а испуњеност 
услова из тачке 3 - школа прибавља службеним путем. Кандидати су 
дужни да школи уз пријаву на конкурс доставе: писану биографију, 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије и извод из матичне књи-
ге рођених или венчаних. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

оСноВна ШкоЛа 
„иЛиЈа БирЧанин“

Земун Поље, Браће Крњешевац 2
тел. 011/3753-813

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове утврђене законом: да 
испуњава услове прописане чл. 59, чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису које је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године за наставника те врсте школе и подручја рада култура, 
за педагога и психолога, да поседује дозволу за рад; савладана обука 
и положен испит за директора установе (изабрани директор 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 уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да испуњава услов неосуђиваности сходно 
чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање или 
давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин РС; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: рад-
ну биографију, план рада за време мандата, фотокопију или препис 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију или препис уверења о 
положеном стручном испиту, тј. испиту за лиценцу, потврду установе 
о раду на пословима образовања и васпитања, извештај о изврше-
ном претходном лекарском прегледу о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима - подноси изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (извештај из казнене еви-
денције МУП-а) - школа прибавља по службеној дужности, уверење 
о држављанству РС издато у последњих шест месеци (оригинал или 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених - издат у последњих 
шест месеци (оригинал или фотокопија), оверену фотокопију радне 
књижице као доказ о радном стажу, доказ о знању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику). Фотокопије и преписи при-
ложених докумената морају бити оверени. Приложена документа неће 
се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Додатне информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе, на број телефона: 011/3753-813. Одлука о конкурсу 
биће донета у року од 60 дана од дана истицања рока за подношење 
пријава. Пријаве на конкурс слати поштом на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“.

оШ „СуТЈеСка“
11080 Земун, Задругарска 1

тел. 011/2611-796

Наставник француског језика
на одређено време, а најдуже до 4 године, са 95% радног 

времена (замена директора школе у првом мандатном периоду)

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: 1) одговарајуће 
образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
и Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за примање или давање мита, за кривична дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство РС; 5) 
да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
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испуњености услова из чл. 120 став 1 тач. 1, 4 и 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из 
става 1 тачка 3 овог члана прибавља школа.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса сла-
ти на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

униВерзиТеТ у БеоГраду 
праВни ФакуЛТеТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа:

Наставник у звању ванредног или редовног професора 
за Међународноприватну ужу научну област, предмети: 

Међународно приватно право и Арбитражно право
на одређено, односно неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 
став 7, односно став 9 Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у 
Београду (пречишћен текст).

Ванредни професор за Уставноправну ужу научну 
област, предмет: Уставно право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени чланом 
64 став 7 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и 
чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду 
(пречишћен текст).

Доцент или ванредни професор за ужу научну област 
Економија и право (Економска анализа права), предмет: 

Економско право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени чланом 64 
став 5, односно став 7 Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у 
Београду (пречишћен текст).

Доцент за ужу научну област Теорија права и државе, 
предмет: Увод у право (поновни избор)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 
64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 44/10, 93/12 и 89/13), чл. 105 и 
107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен 
текст).

Асистент за ужу научну област Кривично право, 
предмет: Кривично право (поновни избор)

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам или академски 
назив магистра наука из научне области за коју се бира. Избор се врши 
у складу са чланом 72 и чланом 122 став 5 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чланом 109 Статута Факултета 
(пречишћен текст).

Асистент за Грађанскоправну ужу научну област, 
предмет: Грађанско право - општи део и Стварно право 

(поновни избор)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам или академски 
назив магистра наука из научне области за коју се бира. Избор се врши 
у складу са чланом 72 и чланом 122 став 5 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чланом 109 Статута Факултета 
(пречишћен текст).

Сарадник у настави за ужу научну област Економија 
и право (Економска анализа права), предмет: Основи 

економије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, 
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам. Ближи услови утврђени су чланом 71 став 1 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чланом 109 Ста-
тута факултета (пречишћен текст).

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

зеМунСка ГиМназиЈа
11080 Земун, Градски парк 1

тел. 011/3162-680

Наставник историје

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће обра-
зовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Просветни глас-
ник - Службени гласник РС“, бр. 5/90, 5/91...7/2008, 2/2013) и члану 
8 став 2 тач. 1, 2 и став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да кандидат поседује одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке 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 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 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. Настав-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да 
има образовање из чл. 8 став 4 Закона; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Лекарско уве-
рење доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака, а према тер-
минима које она одреди; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за примање или давање мита, за кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа); држављан-
ство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС, потврду да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу. Пријаве слати на горенаведену адресу или лич-
но доставити секретаријату школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ВиСока ТуриСТиЧка ШкоЛа СТрукоВниХ СТудиЈа
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а

Предавач за област Рачуноводство - финансије и 
економија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен економски факултет, звање магистар наука, радно 
искуство најмање 5 година на сличним пословима, познавање рада на 
рачунару, способност за наставни рад, активно знање најмање једног 
страног језика. Радни однос се заснива у складу са чл. 65 ст. 4 Закона о 
високом образовању и условима предвиђеним чл. 64 Закона о високом 
образовању. Поред докумената предвиђених Законом о високом обра-
зовању доставити и уверење да кандидат није осуђиван, копију личне 
карте, дипломе о стеченом образовању и лекарско уверење.
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оШ „МиЛан ракиЋ“
11070 Нови Београд, Војвођанска 62

тел. 011/3017-479

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године за наставника основне школе, 
за педагога и психолога, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (доставити уверење о положеном стручном испиту), дозвола за 
рад - лиценца, обука и положен испит за директора установе (про-
грам обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за 
директора школе није донет, а изабрани кандидат биће у обавези да 
у законском року положи испит за директора), најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља пре закључења 
уговора о раду), неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа по службеној 
дужности), држављанство Републике Србије, знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (стечено средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положен испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву под-
нети: биографске податке, односно радну биографију, оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, струч-
ном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом), уверење 
да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци), диплому о 
стеченом средњем или вишем образовању на српском језику за лице 
које није стекло високо образовање на српском језику или уверење 
о положеном српском језику високошколске установе која има кате-
дру за српски језик, предлог програма рада за време мандата, доказе 
о поседовању организационих способности и остала доклумента која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Пријаве слати 
препоручено на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за директо-
ра“ или предати непосредно у секретаријату школе, радним даном, од 
08,00 до 15,00 часова, у року од 15 дана од дана објављивања.

оШ „надеЖда пеТроВиЋ“
11070 Нови Београд, Луја Адамича 4

тел. 011/260-47-94

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника основне школе, 
педагога и психолога, одговарајуће високо образовање према чл. 8 ст. 
2 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, испуњеност услова по чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад, поседовање дозволе за рад (лицен-
це) за наставника, психолога или педагога, обука и положен испит 
за директора установе (након доношења ближих услова за испит од 

стране министра), најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију лицен-
це за наставника или стручног сарадника, тј. положен стручни испит, 
доказ о радном стажу, уверење о држављанству Републике Србије, 
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (српски - уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), 
уверење да против лица није покренута истрага, нити је подигнута 
оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци), радну био-
графију, уверење да кандидат није осуђиван у складу са чл. 120 ст. 
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (шко-
ла прибавља по службеној дужности), доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве слати на наведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

униВерзиТеТ у БеоГраду 
ФизиЧки ФакуЛТеТ

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

Ванредни професор за ужу научну област Физика 
облака

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
уже научне области за коју се бира, научни, односно стручни радо-
ви, у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Стату-
том и Правилницима Физичког факултета и Универзитета у Београду; 
неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10 и 93/12). Пријава треба да садржи: биографију, 
оверен препис дипломе, опис досадашње наставне активности, опис 
досадашње научне активности, преглед научних резултата, списак 
наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публика-
ције. Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној елек-
тронској 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 Факултета, 
на наведену адресу (3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана од дана 
објављивања.

МШ „СТаниСЛаВ БиниЧки“
11000 Београд, Сењачка 31

тел. 011/3692-672

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник гитаре
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: доказ 
о одговарајућој стручној спреми, доказ о положеним испитима из пси-
холошких, педагошких и методичких наука, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Сва 
документа достављају се у оригиналу или у овереној копији. За канди-
дате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера психофизич-
ких способности, коју врши Национална служба за запошљавање. Иза-
брани кандидат је дужан да до дана заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

оШ „раТко МиТроВиЋ“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58

тел. 011/214-39-65

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: услови су прописани чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 5 и чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога на 
студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, доз-
вола за рад, обука и положен испит за директора школе, најмање 5 
година радног стажа у области образовања и васпитања, након сте-
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ченог одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву поднети: оверен препис дипломе о одго-
варајућем образовању, оверен препис уверења о положеном струч-
ном испиту, односно лиценци за наставника, педагога или психолога, 
доказ да кандидат има најмање 5 година рада у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда мора 
да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место 
на које је кандидат био распоређен и време трајања рада у области 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
- оригинал потврда од послодавца), лекарско уверење о физичкој 
и психичкој способности за рад са децом и ученицима - не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, копија или оригинал 
уверења о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, 
уверење суда да није покренута истрага, нити се води кривични посту-
пак, биографија са кратким прегледом радног искуства и предлогом 
програма рада директора школе. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Уверење о положеном испиту за директора школе се не при-
лаже док министар просвете не донесе подзаконски акт о испиту за 
директора школе. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 15 дана 
од дана објављивања.

ГеодеТСка ТеХниЧка ШкоЛа
11000 Београд, Милана Ракића 42

тел. 011/2411-880

Директор
на одређено време од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да кандидат испуњава услове за наставника средње стручне школе за 
подручје рада геодезија и грађевинарство, односно педагога и психо-
лога школе; дозвола за рад, односно положен стручни испит или испит 
за лиценцу за наставника и стручног сарадника; обука и положен испит 
за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност); најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: биографске подат-
ке, односно радну биографију, оверену копију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно положеном стручном испиту 
за наставника, педагога и психолога (дозвола за рад), потврду о раду 
у области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (не старије од шест месеци), уверење да про-
тив кандидата није покренута истрага и оптужница код надлежног 
суда (не старије од шест месеци), доказ о знању српског језика (дос-
тавља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на језику 
на ком се обавља образовно-васпитни рад), остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору којима кандидат 
доказује своје стручне, организационе и друге квалитете. Доказ о нео-
суђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се достављају 
непосредно секретаријату школе или препорученом поштом на горе-
наведену адресу.

униВерзиТеТ у БеоГраду 
ФакуЛТеТ за СпеЦиЈаЛну  

едукаЦиЈу и реХаБиЛиТаЦиЈу
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање ванредног или редовног професора 
за ужу научну област Социјална патологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат политичких наука, да 
кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС‘‘, бр. 76/2005, 44/2010), као и 
Статутом Факултета за избор у звање ванредног или редовног про-
фесора.

Наставник у звање ванредног или редовног професора 
за ужу научну област Психологија криминала и 

поремећаја понашања
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат психолошких наука, да 
кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС‘‘, бр. 76/2005, 44/2010), као и 
Статутом Факултета за избор у звање ванредног или редовног про-
фесора.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: 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. Рок за подношење 
пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у 
Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од дана објављивања.

униВерзиТеТ у БеоГраду 
МаШинСки ФакуЛТеТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звање ванредног професора за ужу научну 
област Термомеханика

на одређено време од 5 година, са пуним радним временом или 
у звању редовног професора на неодређено време

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Термотехника (за групу предмета из области Расхладне 

технике)
на одређено време од 3 године

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

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

оСноВна ШкоЛа 
„оСЛоБодиоЦи БеоГрада‘‘
11000 Београд, Прерадовићева 2

тел. 011/7293-765

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и 8 став 2 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године за наставника школе, педагога или психолога; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења 
уговора о раду - лекарско уверење); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за примање или давање мита, за кривична дела 
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против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа); 
држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за 
наставника, психолога или педагога, односно положен стручни испит; 
да има завршену обуку и положен испит за директора (изабрани кан-
дидат биће у обавези да у законском року положи испит за директо-
ра школе); најмање 5 година рада на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег (високог) образовања; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је дужан да достави следећу документацију: биографију 
са кратким прегледом кретања у служби, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту - лиценца, доказ - потврду о радном стажу, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Пријаву 
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 
011/7293-765.

оСноВна ШкоЛа 
„ВЛада акСенТиЈеВиЋ‘‘
11000 Београд, Поенкареова 8

тел. 011/2762-261

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и 8 став 2 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису које 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, за наставника школе, педагога или психолога; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о 
испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду 
- лекарско уверење); да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за примање или давање мита, за кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа); држављан-
ство Републике Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, 
психолога, педагога, стручног сарадника, односно положен стручни 
испит; да има завршену обуку и положен испит за директора (иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); најмање 5 година рада на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег (високог) образовања; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је дужан да достави следећу документацију: био-
графију са кратким прегледом кретања у служби, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту - лиценца, доказ - потврду о радном стажу, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. 
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у року 
од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адре-
су школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 011/2762-261.

пониШТеЊе оГЛаСа 
оСноВна ШкоЛа 

„ВоЖд карађорђе“
11276 Јаково, Бољевачка 2

тел. 011/8416-714

Оглас објављен 26.03.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

оСноВна ШкоЛа 
„БиСа СиМиЋ“

Велика Крсна, Централна 13

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: да је држављанин Републике Србије, стечено одго-
варајуће високо образовање, пет година радног искуства у области 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 
да поседује лиценцу за наставника, педагога или психолога, да има 
обуку и положен испит за директора, да има физичку, психичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: биографију, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију или оверен препис дипломе о 
стеченом високом образовању, уверење о положеном стручном 
испиту за наставника или стручног сарадника, фотокопију радне 
књижице, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уверење), доказ о неосуђива-
ности и о невођењу истраге од надлежног суда. Пријаву на конкурс 
поднети школи, у року од 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Додатне информације могу се добити на број теле-
фона: 011/8215-455. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

униВерзиТеТ у БеоГраду 
ФиЛоЛоШки ФакуЛТеТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-666

Ванредни професор за ужу научну област Русистика, 
предмет: Руска књиженост
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област Општа 
књижевност, предмет: Општа књижевност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 
64 Закона о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област Бохемистика, предмет: 
Чешки језик

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Општа књижевност, 
предмет: Општа књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Романистика, предмет: 
Методика наставе француског језика

на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену 
фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и 
радове, на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања.
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СредЊа занаТСка ШкоЛа
11090 Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник математике
на одређено време, замена радника на боловању

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у струч-
ним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни 
гласник РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/02), да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има 
држављанство Републике Србије. Наставници поред наведене стручне 
спреме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или струч-
ну спрему дипл. дефектолога.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити диплому о стеченом образовању - доказ 
(уверење) да кандидат има образовање из педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати који 
имају положен стручни испит или испит за лиценцу подносе уверење 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и кратку биогра-
фију. Уколико кандидат подноси копије докумената, исте морају бити 
оверене. Доказ да је кандидат психички, физички и здравствено спо-
собан за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Извод из казнене евиденције прибавља школа по службној 
дужности. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати, као ни копије докумена-
та које нису оверене од стране надлежног органа.

бор

оШ „МоМЧиЛо ранкоВиЋ‘‘
19314 Рајац, Вука Караџића 43

Директор

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена, дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке струковне студије, у складу са 
Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, 
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања, утврђеног у складу са законом; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 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 приложити: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника или 
стручног сарадника, потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања, уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија), биографске податке, односно радну биографију, оквирни план 
рада за време мандата (факултативно). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора установе у обавези је да га положи у законском 
року, након доношења подзаконског акта од стране министра просве-
те. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се 
на горенаведену адресу, са назнаком: ‚‘Конкурс за директора‘‘. Дока-
зи се подносе у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разма-
трање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Ближе 
информације могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
019/554-221.

допуна оГЛаСа 
ТеХниЧки ФакуЛТеТ у Бору
19210 Бор, Војске Југославије 12

тел. 030/424-555

Оглас објављен 16.04.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: универзитетски наставник за ужу науч-
ну област Минералне и рециклажне технологије, на одређе-
но време и са непуним радним временом, допуњује се у делу 
услови, тако што се иза речи: смер припреме минералних 
сировина, додаје: или докторат из мултидисциплинарне нау-
чне области - Наука о материјалима и са завршеним рудар-
ско-геолошким факултетом.

оСноВна ШкоЛа 
„ВеЛиМир МаркиЋеВиЋ“

19250 Мајданпек 
Светог Саве 39

тел. 030/581-138, 588-105

Наставник француског језика
са 11,11% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о поседовању 
одговарајућег високог образовања према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС“, бр. 11/12) и чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), као 
и доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
у складу са чл. 8 став 4 Закона. Исто се доказује потврдом о положе-
ним испитима из наведених предмета, односно прилагањем додатка 
дипломе у коме је садржано шта је студент у току студија изучавао. 
Потврда о положеним испитима може садржати бодове, али исто није 
неопходно, посебно када се ради о лицима која су образовање стекла 
по прописима из области високог образовања који су важили до 10. 
септембра 2005. године. Лице које је положило испит за лиценцу сма-
тра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона. Остали услови за 
пријем лица у радни однос доказиваће се у складу са чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи сву докумен-
тацију потребну за заснивање радног односа у школи.

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)

на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Тех-
ничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београ-
ду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII 
степен стручне спреме, докторат техничких наука у области рудар-
ства, са завршеним рударско-геолошким факултетом, студијски про-
грам рударство. 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 сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника 
на Универзитету у Београду.

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

на одређено време, изборни период од 5 година и са непуним 
радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Тех-
ничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београ-
ду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: 
VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука у области гео-
логије, са завршеним рударско-геолошким факултетом, студијски про-
грам геологија. 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 сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника 
на Универзитету у Београду.

 Наука и образовање
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Универзитетски наставник за ужу научну област 
Индустријски менаџмент

на одређено време, изборни период од 5 година и са непуним 
радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом 
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у 
Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за 
рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука у области 
металургије и завршен технички 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 уни-
верзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник енглеског језика
на одређено време, изборни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Тех-
ничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београ-
ду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: 
VII/1 степен стручне спреме, са завршеним филолошким факултетом, 
звање: дипломирани професор енглеског језика и књижевности. Оста-
ли услови утврђени су одредбом члана 68 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 103 Статута Техничког 
факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о 
испуњавању услова конкурса (биографија, 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 ориги-
налу или у овереном препису и не старија од шест месеци). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњавању услова достављају се на горенаведену 
адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ЧАЧАК

оШ „МиЛинко куШиЋ“
32250 Ивањица, 13. септембар 54

тел. 032/661-117

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор техничког образо-
вања, професор технике, професор технике и информатике, професор 
информатике и техничког образовања, професор техничког образо-
вања и машинства, професор технике и машинства, професор машин-
ства, професор електротехнике, професор техничког образовања и 
техничког цртања, професор техничког образовања и физике, про-
фесор физике и основа технике, професор техничког образовања и 
хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну 
школу, професор физике и основа технике за основну школу, профе-
сор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпи-
тања и образовања, професор политехничког образовања и васпи-
тања, професор политехничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике и графичких комуни-
кација, професор производно - техничког образовања, дипломирани 
педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику и 
основе технике, професор основа технике и производње, професор 
политехнике, професор технике и медијатекарства, професор тех-
ничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор 
физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипло-
мирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани про-
фесор технике - мастер, мастер професор технике и информатике, 
мастер професор информатике и технике, професор основа технике 
и информатике.

ОСТАЛО: Наставу могу да изводе и лица која су завршила двопредмет-
не студије на факултету, ако су савладала програм из тих предмета 
у трајању од осам семестара. Кандидат мора да има образовање из 
психолошких и педагошких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или положен испит за лиценцу, да је стекао средње, 
више или високо образовање на језику на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (у школи се изводи настава на српском језику) или 
је положио испитиз тог језика по програму одговарајуће високошкол-

ске установе. Поред општих услова предвиђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису прав-
носнажном пресудом осуђивани за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
давање и примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву кандидати при-
лажу: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе), извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), доказ да имају образовање из психолошких и педагошких 
дисциплина стечено на високошколској установи или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, доказ о положеном испиту за 
лиценцу (ако су положили, оригинал или оверену копију), ако нису 
завршили школовање на језику на ком се изводи настава - прилажу 
доказ да су положили испит (српски језик) по програму одговарајуће 
високошколске установе. Лекарско уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду - члан 120 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа - члан 120 
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве слати на адресу школе. Све додатне 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 032/661-117.

оШ „деСанка МакСиМоВиЋ“
32300 Горњи Милановац

Милутина Тодоровића Жице 10
тел. 032/727-010

Професор француског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; усло-
ви у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Посебни услови у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ и испуњава услове сход-
но Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12). Уз пријаву 
на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о поседовању одговарајућег 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; 
доказ о држављанству РС (уверење); извод из матичне књиге рође-
них; лекарско уверење (доставити пре закључивања уговора о раду). 
Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање школа прибавља по службеној дужности. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима 
доставити на адресу школе.

ФакуЛТеТ ТеХниЧкиХ наука у ЧаЧку 
униВерзиТеТа у краГуЈеВЦу

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Производне технологије

на одређено време од 3 године

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању; магис-
тар техничких наука у одговарајућој области коме је прихваћена тема 
докторске дисертације. Поред општих услова утврђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета технич-
ких наука. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о школској спре-
ми, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности 
у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних 
радова, као и саме радове. Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

јАгодИНА

оШ „СТеВан СинђеЛиЋ“
35223 Велики Поповић

Директор

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, дозвола за рад, обука 
и положен испит за директора школе, најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике 
Србије. Директор се бира на период од 4 године. Изабрани директор 
биће у обавези да у законском року положи испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту - лиценци, потврду о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), кратак опис радне биографије. Уколико се пре-
дају фотокопије исправа, исте морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, иначе се неће узимати у разматрање. Доказ да поседује 
психичку, физику и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс‘‘ или предати лично у просто-
ријама секретара школе, од 08,00 до 13,00 часова. Ближа обавештења 
могу се добити на број телефона: 035/621-968.

ТеХниЧка ШкоЛа деСпоТоВаЦ
35213 Деспотовац, Рудничка 1

тел. 035/611-105

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања, да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и 8 став 2 и чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), високо образовање, лиценца или 
уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или 
психолога, најмање пет година радног стажа у области образовања и 
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања; доказ да кан-
дидат има одговарајуће образовање, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), лекарско уверење - доставља се пре закључивања уговора о 
раду, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (прибавља се по службеној дужности). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Кандидат је дужан 

да уз пријаву на конкурс достави: биографију и предлог рада директо-
ра школе. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве са оригиналним документима или овереним фотокопијама 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

оШ „Горан оСТоЈиЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: услови у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013), професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ - мастер и професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу, психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис дипломе или уверење 
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење са 
утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за 
рад са ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра. Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по службе-
ној дужности. Кандидат мора поседовати психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. У поступку одлучивања о 
избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психолош-
ких способности. Проверу психолошких способности за рад са децом 
и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 035/223-214.

КИКИНдА

ШкоЛа за оСноВно МузиЧко 
оБразоВаЊе и ВаСпиТаЊе „БарТок БеЛа“

24430 Ада, Трг ослобођења 3а
тел. 024/852-515

е-mail: оffice@msbartok.еdu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије и специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за настав-
ника школе у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника 
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012), за педагога и 
психолога, да поседује лиценцу, односно положен стручни испит; обу-
ку и положен испит за директора; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица, родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије; доказ о знању јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад (мађарски и српски); да 
испуњава услов из члана 8 став 4 и 5 и члана 121 став 10 ЗОСОВ-а. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење суда да кандидат није 
под истрагом, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверен препис/фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, потврду о радном искуству, лекарско уверење, преглед кре-
тања у служби са биографским подацима, доказе о својим стручним 
и организационим способностима, предлогом програма рада, доказ о 
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад, доказ о посе-
довању 30 + 6 бодова након дипломирања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина или уверење о положеној лиценци или 
положеној психологији и педагогији на факултету. Доказе о испуње-
ности услова слати у оригиналу или у овереној фотокопији, не старијој 
од 6 месеци. Ближе информације могу се добити код секретара школе 
или на број телефона: 024/852-515. Конкурсну документацију слати на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.

оСноВна МузиЧка ШкоЛа каЊиЖа
24420 Кањижа, Николе Тесле 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да поседује 
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (високо образовање стечено на 
студијама другог степена: мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 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 школе, за педагога и психолога; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да поседује дозволу 
за рад; обуку и положен испит за директора установе; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; знање језика који су у службеној 
употреби у Општини Кањижа (српски и мађарски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о држављанству 
(не старији од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, потвр-
ду о радном стажу на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (не старији од шест 
месеци). Уверење о некажњавању школа ће прибавити службеним 
путем. Лекарско уверење дужан је да достави изабрани кандидат. Иза-
брани кандидат биће обавезан да положи испит за директора у року 
од годину дана од дана ступања на дужност директора школе. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у обзир.

оШ „ВаСа СТаЈиЋ“
23315 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/62-048

Наставник енглеског језика у другом циклусу основног 
образовања и васпитања

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

УСЛОВИ: да је кандидат професор, односно дипломирани филолог 
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 књижев-
ности (студијски програм или главни предмет - профил енглески језик 
и кандидати који су завршили двопредметне студије на факултету, ако 
су на том факултету савладали програм из енглеског језика у трајању 
од 8 семестара); такође, са одговарајућим образовањем 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 Европским системом преноса бодова; настав-
ник који је у току студија положио испит из психологије и педагогије 
или има положен стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 

да има образовање из горенаведених услова (доказ о стеченој струч-
ној спреми - оверена фотокопија дипломе); држављанство (уверење 
о држављанству РС); извод из матичне књиге рођених или оверена 
фотокопија; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца или за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење о неосуђиваности школа ће тражити 
по службеној дужности); лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима школа ће тра-
жити од изабраног кандидата; доказ о испуњености услова из чл. 8 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (потврда о 
оствареним ЕСПБ или доказ о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручни испит).

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом слати у затво-
реном омоту, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу шко-
ле. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
0230/62-048.

оШ „ФеЈеШ кЛара“
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

тел. 0230/400-500

Директор
на мандатни период од 4 годиине

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; одговарајуће 
високо образовање за наставника, васпитача или стручног сарадника 
(педагог или психолог): 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад; најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има обуку 
и положен испит за директора школе, уколико је надлежно минис-
тарство пописало програм обуке и начин и поступак полагања испи-
та до дана објављивања огласа, а уколико није, изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року савлада обуку и положи испит 
за директора установе; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Поред молбе са предлогом кретања у служби и биографским 
подацима и предлогом рада директора школе, кандидат треба да дос-
тави и следећу документацију којом доказује испуњавање тражених 
услова: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци или 
оверена фотокопија уверења о држављанству), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење општинског 
суда из тачке 7 услова овог конкурса, лекарско уверење о психофи-
зичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије 
од 6 месеци, подноси се пре закључивања уговора о раду), доказ о 
радном стажу у просвети из тачке 4 услова овог конкурса, уверење 
о положеном стручном испиту или положеној лиценци за наставника 
или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија). Изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року савлада обуку и положи 
испит за директора устонове.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва потреб-
на обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона: 
0230/400-500. Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се на адресу школе.

 Наука и образовање

Сајмови 
запошљавања
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СредЊа СТруЧна ШкоЛа 
„МиЛоШ ЦрЊанСки“

23300 Кикинда, Светосавска 57

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике Србије; да је сте-
као одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне 
школе следећих подручја рада: пољопривреда, производња и прерада 
хране; хемија, неметали и графичарство; геодезија и грађевинарство 
или здравство и социјална заштита, за педагога или психолога, на сту-
дијама другог степена (мастер 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. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик); да има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе (Правилник о начину и поступку полагања испита 
за директора није до расписивања конкурса прописан; лице које се као 
кандидат пријави на конкурс има обавезу да положи испит у законском 
року); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: преглед кретања у 
служби, биографске податке и податке о стручним и организационим 
способностима, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(не старије од 6 месеци, или оригинал), уверење о држављанству (ове-
рену копију, не старије од 6 месеци или оригинал), извод из матичне 
књиге рођених (оверену копију, не старије од 6 месеци или оригинал), 
уверење да поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доставиће изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду), оверену фотокопију дозволе за рад (лиценце), 
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (при-
бавља школа), потврду о поседовању најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потписана и оверена), фотокопију радне књижице, доказ 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (диплома изда-
та на том језику или уверење да је лице положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима тражиће 
се накнадно пре закључења уговора о раду, најкасније до дана дос-
тављања одлуке са документацијом о изабраном кандидату на саглас-
ност. Доказ о неосуђиваности и да у складу са законом није утврђено 
дискриминаторно понашање - прибавља школа пре доношења одлуке 
о избору. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. 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 документацијом доставити лично у секретаријат школе или 
поштом, на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Рок почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ТеХниЧка ШкоЛа ада
24430 Ада 

Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034, 852-031

e-mail: iskolada@open.telekom.rs

Наставник физике
са 20 часова недељно, на одређено време због мировања 

радног односа директора, а најдуже до краја школске 
2013/2014. године

Наставник српског језика и књижевности
са 14 часова (77,78% радног времена), на одређено време због 

мировања радног односа запосленог који је на функцији, а 
најдуже до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: да кандидат има образовање прописано Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 
8/2011 и 9/2013) - доказ: диплома о стеченом образовању - ориги-
нал или оверена фотокопија; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - прибавља школа; да има 
општу здравствену способност - доставља се након одлуке о избору 
кандидата; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 
- доказ прибавља школа; уверење да је држављанин РС; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски и мађарски - уве-
рење/потврда о положеном језичком ипиту за мађарски/српски језик 
са Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду или потврда/
диплома/сведочанство од средње школе, више или високе школе да 
је школу завршио на мађарском/српском језику; образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или да је положио испите из психологије и 
педагогије или стручни испит за лиценцу - уверење од високошколске 
установе, индекс са факултета или уверење о положеном стручном 
испиту за лиценцу.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на 
горенаведену адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурс“, конкурсној комисији школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

КрАгУјевАц

еконоМСки ФакуЛТеТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање редовног професора за ужу научну 
област Општа економија и привредни развој, наставни 

предмет: Национална економија

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Финансије, финансијске институције 
и осигурање, наставни предмети: Јавне финансије и 

компаративни порески системи
на одређено време 5 година

Наставник у звање ванредног професора за ужу научну 
област Менаџмент и пословна економија, наставни 

предмет: Економика предузећа
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже 
научне области и други општи, педагошки и посебни услови порописа-
ни Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економ-
ског Факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета 
у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању 
услова конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу 
неосуђиваности утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом образо-
вању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву 
са доказима о испуњености услова тражених конкурсом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је 15 
дана.

ФиЛоЛоШко-уМеТниЧки ФакуЛТеТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање лектора за ужу научну област Руски 
језик

на одређено време 3 године, за 50% радног времена

Сарадник у звање лектора за ужу научну област 
Италијански језик и лингвистика

на одређено време 3 године, за 30% радног времена

УСЛОВИ: За лица која се први пут бирају у звање лектора потребно је 
да кандидат има завршене мастер академске студије (или еквивалент-
не четворогодишње студије према раније важећем закону), са про-
сечном оценом најмање осам и на основним и на мастер академским 
студијама и способност за наставни рад. За поновни избор у звање 
лектора потребно је да кандидат испуњава следеће услове: најмање 
један стручни или научни рад објављен у часописима или зборницима 
научних конференција или најмање један књижевни или ванкњижев-
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ни (стручни) превод и позитивно оцењен педагошки рад у складу са 
Правилником о стандардима и процедурама обезбеђивања квалитета 
наставе на Факултету.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), ове-
рена копија дипломе/диплома, оверена копија извода из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична 
дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању 
(оверена копија) и мишљење студената формирано на основу анкете. 
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.

ФакуЛТеТ МедиЦинСкиХ наука
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оце-
ном најмање осам и уписане докторске академске студије или магис-
тар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције; услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: биографију, фотокопију диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација. Конкурсну докумен-
тацију доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

униВерзиТеТ у краГуЈеВЦу 
природно-МаТеМаТиЧки ФакуЛТеТ

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

Ванредни професор за ужу научну област Биохемија
у Институту за биологију и екологију факултета, на одређено 

време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолошких 
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 Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступ-
ку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Кандидати који конкуришу поред општих услова тре-
ба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ФиЛоЛоШко-уМеТниЧки ФакуЛТеТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног или редовног професора 
за ужу уметничку област Контрабас

на одређено време од 5 година или на неодређено време

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира 
или високо образовање првог степена и уметничка дела која пред-
стављају самосталан допринос уметности или високо образовање и 
изузетна уметничка дела која су значајно утицала на развој културе 
и 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 89/2013), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (пречишћен текст бр. II-01-12 од 09.01.2014.) - (www.kg.аc.rs), 
Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен 

текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013.) - (www.filum.kg.аc.rs), Одлуком о 
изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 од 18.11.2013. 
године, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009 и 32/2013), Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. године и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), ове-
рене копије диплома, оверена копија извода из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног орга-
на (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела 
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена 
копија), мишљење студената формирано на основу анкете. Фотоко-
пије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непот-
пуне 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.

КрАљево

уГоСТиТеЉСко-ТуриСТиЧка 
ШкоЛа Са доМоМ уЧеника 

у ВрЊаЧкоЈ БаЊи
36210 Врњачка Бања

Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка одсутне запослене

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања, Законом о раду, Пра-
вилником о врсти и степену 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 психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; високо 
образовање у складу са одредбама члана 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/13), а у погледу врсте стручне спреме да испуњава услове 
прописане Правилником о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да зна српски језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: 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, доказе о испуње-
ности услова из чл. 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), 
доказ о испуњавању услова из чл. 8 став 4 Закона (фотокопија индекса 
или посебна потврда да је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије, односно да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу). 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 закључења 
уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима.
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ГиМназиЈа
36350 Рашка 

Омладински центар бб
тел. 036/736-043

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образовање стече-
но: на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњавају услове за наставника гимна-
зије, педагога и психолога; дозвола за рад, обука и положен испит за 
директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - уверење прибавља школа; држављанство Репу-
блике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: биографске податке, односно 
радну биографију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе, 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. 
Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

МузиЧка ШкоЛа 
„СТеВан МокраЊаЦ“

36000 Краљево 
Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

Професор хармонике
на одређено време до повратка запосленог одсутног преко 60 

дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), да кандидат испуњава и услове у складу 
са чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама. Уз пријаву на оглас доставити: ориги-
нал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издато од 
одговарајуће вискокошколске установе (наставник 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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
па је потребно доставити уверење или други одговарајући документ 
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за 
лиценцу); уколико кандидат није стекао образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се пре-
дају лично или на адресу школе, са назнаком: „За оглас“. У поступку 
одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима (коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања), у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа.

пониШТеЊе конкурСа 
оСноВна ШкоЛа 

„доСиТеЈ оБрадоВиЋ“
36214 Врба

тел. 036/865-336

Конкурс објављен 29.01.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: наставник разредне наста-
ве, на одређено време - замена одсутног запосленог преко 60 
дана.

ФакуЛТеТ за МаШинСТВо и 
ГрађеВинарСТВо у краЉеВу

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање ванредног професора за ужу научну 
област Механика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области 
за коју се наставник бира. Поред општих услова утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом 
образовању, актима Универзитета у Крагујевцу и актима Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву доставити: биографију, доказ о испуњавању услова конкур-
са у погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, одговарајуће доказе надлежних органа у 
погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став 3 Закона о високом 
образовању и члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
списак научних и стручних радова, као и саме радове и све остале 
доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се разматрати.

КрУшевАц

МузиЧка ШкоЛа „СТеВан ХриСТиЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25

тел. 037/427-556

Професор клавира
за 31% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Професор клавира
за 60% радног времена, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у издвојеном 

одељењу у Великом Шиљеговцу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о осно-
вама 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 - Про-
светни гласник“, бр. 18/13) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 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 осуђиван 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 рође-
них, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Проверу психичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака, доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом, као и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља шко-
ла. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „СВеТи СаВа“
37208 Читлук, Ратка Пешића 113

тел. 037/692-695, 681-350

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из члана 
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
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пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, да 
поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора уста-
нове (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора, након што министар просвете, науке и технолош-
ког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора 
школе) и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита и давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је држављанин Рублике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оригинал, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; оригинал, оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту - за лиценцу; доказ 
- потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених - нови образац или оверену 
фотокопију); доказ о знању језика на ком се остварује образовано-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); преглед кретања у служби са биографским подацима; 
оквирни план рада за време мандата; уверење о положеном испиту за 
директора школе се не прилаже, с обзиром да Министарство надлежно 
за послове просвете није организовало полагање наведеног испита, те 
пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе. Уверење да кандидат није осуђи-
ван за дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Уверење о здравственом 
стању - лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и здрав-
ственим способностима за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Одлука о избору директора биће донета у року од 15 
дана од дана истека рока за достављање пријава по конкурсу.

оШ „доСиТеЈ оБрадоВиЋ“
37000 Крушевац, Војислава Илића 5

тел. 037/447-301

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образо-
вање према члану 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да кандидат поседује дозволу за рад - лиценцу, односно положен 
испит за наставника, педагога или психолога. Дужност директора шко-
ле може обављати лице које има одговарајуће образовање из члана 8 
став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психо-
лога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (изабрани директор 
који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року 
од годину дана од дана ступања на дужност); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ из овог става 
прибавља школа); да је држављанин Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује васпитни рад; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима. Уз пријаву кандидат 
треба да достави: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија); оригинал, оверен препис или оверену фотоко-

пију дипломе о стеченом образовању; оригинал, оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања; радну биографију; оквирни план рада за време мандата. 
Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже, с 
обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није 
организовало полагање испита за директора школе, пријава која не 
буде садржала наведени докуменат неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат биће у обавези у законском року положи испит за 
директора школе. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на наведену адресу или доставити лично.

оШ „нада попоВиЋ“
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7

тел. 037/3547-610

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника школе, педаго-
га или психолога; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање и давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовано-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању, оверену копију уве-
рења о положеном испиту за директора, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту - дозвола за рад, доказ о радном стажу - 
потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања или 
оверену копију радне књижице, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци), уверење да против лица није покренута истра-
га, нити је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6 
месеци), извод из казнене евиденције МУП-а (да кандидат није осуђи-
ван за дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања), лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказ 
о знању језика на ком се остварује образовано-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), пре-
глед кретања у служби са биографским подацима, доказе о поседо-
вању организационих способности (факултатитивно). Уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Уверење о здравственом стању доставља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Одлука о избору директора биће доне-
та у року од 15 дана од дана истека конкурса.

оШ „ВЛадиСЛаВ СаВиЋ Јан“
37201 Паруновац, Д. Шошића 3

Педагог
на одеђено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Професор математике
за 45% радног времена, на одређено време до истека првог 

мандата запосленог на функцији директора школе

Наставник грађанског васпитања
за 20% радног времена, на одређено време, најдуже до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају и 
услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; да испуњавају услове 
предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
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децом; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безудловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечнсти и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије. Пријаве са краћом биогра-
фијом и доказима о испуњавању услова конкурса (доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству), доставити на горенаведену адре-
су. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „драГоМир МаркоВиЋ“
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 20

тел. 037/446-890

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са чланом 8 
Закона о основама 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“, 
бр. 11/2013). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од четри године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године (чл. 8 став 2 тач. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дици-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл. 121 
став 9) Закона о основама система образовања и васпитања. Настав-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања (чл. 121 став 10 овог Закона), држављанство РС, доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћајаи против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: краћу биогра-
фију са адресом или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дициплина 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 (потвр-
да/уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци, извод из матичне књиге 
рођених - на новом обрасцу. Документа се достављају у оригиналу или 
у овереној копији и иста се по окончању конкурса не враћају канди-
датима. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене евиден-
ције, у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, службено прибавља школа. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата директор ће извршити ужи избор 
кандидата који ће бити упућени на претходну проверу психофизичких 
способности коју врши надлежна служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ВиСока ШкоЛа СТрукоВниХ 
СТудиЈа за ВаСпиТаЧе

37000 КрушевацЋирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754

Наставник за ужу научну област Медицинске 
науке, наставни предмети: Инклузивно васпитање 
и образовање, Рад са даровитима, Рад са децом са 

посебним потребама и Превенција поремећаја у 
понашању (реизбор)

Наставник за ужу научну област Математичке науке 
(реизбор)

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени 
су Законом о високом образовању и Статутом школе. Пријаве слати 
на наведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација неће 
бити разматрана.

МузиЧка ШкоЛа „СТеВан ХриСТиЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25

тел. 037/427-556

Професор клавира
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 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 - Про-
светни гласник“, бр. 18/13) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 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 осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом, као и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - прибавља школа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати на наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

лесКовАц

оСноВна ШкоЛа „Бора СТанкоВиЋ“
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб

Наставник разредне наставе
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: 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 испуњавају и посебне услове утврђене 
чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 2 став 1 тач. 
1-6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12 и 15/13): одговарајуће високо образовање које је стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из тачке 1 мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест 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 дисципли-
на); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом приложити: CV, доказ 
о одговарајућем високом образовању (оверена копија дипломе тра-
женог 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 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 копија доказа који изда 
високошколска установа, односно уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току сту-
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дија 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 високош-
колске установе; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверен препис/фотокопија). Оверене копије поднетих 
доказа уз пријаву не смеју бити старије од 6 месеци. Проверу психо-
лошких способности за рад са децом и ученицима обавиће надлежна 
служба за запошљавање у Лесковцу, са кандидатима које упути дирек-
тор 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 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од стране 
кандидата који је примљен по конкурсу. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве се могу поднети лично или на адресу школе, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурс - наставник разредне наставе“.

оСноВна ШкоЛа „зеЈнеЉ ХаЈдини“
Тупале, 16240 Медвеђа

тел. 064/3394-331

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање: на студија-
ма другог степена (дипломске економске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 5 години рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, да има психичку, физичку и здравствену способност за 
раад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту (дозвола за рад), потврду о раду у области образовања, уве-
рење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу 
школе.

иСпраВка оГЛаСа 
оСноВна ШкоЛа 

„Бора СТанкоВиЋ“
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб

тел. 016/732-300

Оглас објављен 23.04.2014. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: библиотекар, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, са 25% радног времена, за рад у матичној школи 
у Богојевцу, мења се тако што уместо: по пропису који уређује 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, треба 
да стоји: од 10. септембра 2005. године, и додаје се текст у 
наставку: или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. У осталом делу текст 
огласа је непромењен.

оСноВна ШкоЛа 
„коСТа СТаМенкоВиЋ“

16000 Лесковац

Професор енглеског језика
са 30,11% радног времена, на одређено време преко 60 дана, 

до повратка одсутне запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године, односно основне студије у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, у наведеном занимању, 
сходно члану 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 22/2013). Уз 
писмену пријаву, кандидати достављају диплому о завршеном факул-
тету и уверење о држављанству. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања.

пониШТеЊе оГЛаСа 
ШкоЛа за ТекСТиЛ и дизаЈн

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
тел. 016/251-040

Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

пониШТеЊе оГЛаСа 
оСноВна ШкоЛа 

„коСТа СТаМенкоВиЋ“
16000 Лесковац

Оглас објављен 15.01.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости за радно место: професор енглеског 
језика, са 30,11% радног времена, на одређено време преко 
60 дана, до повратка одсутне запослене.

оШ „СВеТозар МаркоВиЋ“
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

тел. 016/243-244

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2, 
чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), однос-
но да има одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење и 97/08), 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 за наставника основне 
школе, педагога или психолога, дозволу за рад (лиценцу), да има обу-
ку и положен испит за директора установе, најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима (доказ доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду, и то у оригиналу или у овере-
ној фотокопији оригинала - не старији од 6 месеци), да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
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кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ при-
бавља школа), држављанство РС; знање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: биографске податке, 
податке о кретању у служби, оригинале или оверене фотокопије дока-
за о одговарајућем образовању, извода из матичне књиге рођених, 
уверења о држављанству; уверења о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима, лиценце, 
односно уверења о положеном стручном испиту за наставника, однос-
но педагога или психолога, потврду о најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе (с обзиром да Министарство просвете РС није прописало про-
грам полагања, нити је организовало полагање испита за директора 
установе, пријава која не буде садржала наведени документ неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора установе). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
016/243-244, сваког радног дана, од 08,00 до 13,00 часова. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс за директора школе“. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања.

лоЗНИцА

оСноВна ШкоЛа 
„краЉ аЛекСандар I карађорђеВиЋ“

15308 Јадранска Лешница
тел. 015/852-501

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013); одговарајуће високо образовања сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен 
стручни испит за наставника, педагога или психолога; да је савладао 
обуку и пложен испит за директора установе; најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
се против кандидата не води кривични поступак; да зна српски језик, 
односно језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографске податке са прегледом 
кретања у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце, односно уверења 
о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, 
доказ о радном искуству у области образовања и васпитања, уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење суда да се не води 
кривични поступак, потврду о знању српског језика за кандидате који 
нису одговарајуће образовање стекли на српском језику, одговарајуће 
лекарско уверење (оригинал) о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - доставља кандидат који 
буде одлуком Школског одбора изабран за директора, уверење да кан-
дидат није осуђиван за наведена кривична дела - прибавља школа. 
Програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита 
за директора школе нису донети, па се лиценца за директора не при-
лаже, али ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора. Пријаве доставити лично или поштом на 
адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве са 
документацијом се не враћају, задржавају се у архиви школе. Решење 
о избору директора у року од 8 дана од дана протека рока из члана 
60 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013) - доставља се свим учесни-
цима конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве Школски одбор 
неће разматрати.

оСноВна МузиЧка ШкоЛа 
„Вук караЏиЋ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 5

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење и 97/2007), 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. септем-
бра 2005. године; да испуњава услове за наставника основне музичке 
школе, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
школе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити 
у обавези да положи испит за директора у року од годину дана од 
ступања на дужност, тј. до дана доношења подзаконског акта којим 
се регулише ова материја), најмање 5 година радног стажа у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спосбност за 
рад са децом и ученицима; да је држављанин РС; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе крии-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа по 
службеној дужности); да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке, 
односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању за наставника у овој школи; 
оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника, односно 
уверења о положеном стручном испиту; потврду о пет година рада 
у области образовања; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (не старије од шест месеци); остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. О резултатима 
конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од дана доно-
шења одлуке о избору кандидата за директора школа од стране Школ-
ског одбора, у складу са чланом 60 став 9 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

НИш

природно-МаТеМаТиЧки ФакуЛТеТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора за ужу научну 
област Теоријска физика, на Департману за физику

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор физичких наука. Кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак науч-
них радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак 
радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису 
навести одговарајући линк). Рок за пријаву је 15 дана.

МаШинСка ТеХниЧка 
ШкоЛа „15. МаЈ“

18000 Ниш, Београдска 22
тел. 018/251-405

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника средње стручне школе за подручје рада машинство и 
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обрада метала, за педагога и психолога; дозвола за рад (лиценца); 
обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену 
фотокопију лиценце, односно уверења о положеном стручном испиту; 
потврду о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци); уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити 
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); биографске податке са 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора за 
мандатни период за који се бира. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за директора“. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

еконоМСка ШкоЛа
18000 Ниш, Мајаковског 2

тел. 018/237-976

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава усло-
ве из чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 2 и 5 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 
и 55/2013): високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће 
високо образовање за наставника средње стручне школе, прописано 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 9/2013), за педагога и психоло-
га, дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит, обу-
ка и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа); држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на ком се обавља образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: биографске податке, односно радну биографију; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (дозволи за рад); потврду о најмање 5 година 
рада на пословима образовања и васпитања; уверење о држављан-
ству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима; доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (у обавези су да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
високошколске установе да је кандидат положио српски језик на осно-
ву акредитованог студијског програма високошколске установе); оста-
ла документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру. Све фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. Рок за пријаву 
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Непотпуном се не сматра пријава која не садржи уве-
рење о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе, 
јер програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита 
нису донети. Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора. Пријаве доставити лично или поштом, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

уГоСТиТеЉСко-ТуриСТиЧка ШкоЛа
18000 Ниш, Мајаковског 2

тел. 018/233-830

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава усло-
ве из чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 2 и 5 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 
и 55/2013): високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће 
високо образовање за наставника средње стручне школе, прописано 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 9/2013), за педагога и психоло-
га, дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит, обу-
ка и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа); држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на ком се обавља образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: биографске податке, односно радну биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (дозволи за рад); потврду о најмање 5 година 
рада на пословима образовања и васпитања, уверење о држављан-
ству, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
високошколске установе да је кандидат положио српски језик на осно-
ву акредитованог студијског програма високошколске установе), оста-
ла документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру. Све фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. Рок за пријаву 
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Непотпуном се не сматра пријава која не садржи уве-
рење о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе, 
јер програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита 
нису донети. Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора. Пријаве доставити лично или поштом, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

ТрГоВинСка ШкоЛа
18000 Ниш, Мајаковског 2

тел. 018/4150-482

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава усло-
ве из чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 2 и 5 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 
и 55/2013): високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће 
високо образовање за наставника средње стручне школе, прописано 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 9/2013), за педагога и психоло-
га, дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит, обу-
ка и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа); држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на ком се обавља образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: биографске податке, односно радну биографију; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (дозволи за рад); потврду о најмање 5 година 
рада на пословима образовања и васпитања; уверење о држављан-
ству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима; доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
високошколске установе да је кандидат положио српски језик на осно-
ву акредитованог студијског програма високошколске установе); оста-
ла документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру. Све фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. Рок за пријаву 
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Непотпуном се не сматра пријава која не садржи уве-
рење о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе, 
јер програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита 
нису донети. Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора. Пријаве доставити лично или поштом, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

 Наука и образовање
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оШ „Вук караЏиЋ“
18210 Житковац, Ратка Јовића 10

тел. 018/846-454

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске 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. септем-
бра 2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, педа-
гога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) за настав-
ника, педагога или психолога; најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; обука и положен испит за директора установе (узеће се 
у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за директо-
ра, али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај испит у 
законском року, након што министар просвете, науке и технолошког 
развоја донесе одговарајући подзаконски акт); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство 
Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (диплома о стеченом образовању). Уз пријаву доставити: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о обуци и поло-
женом испиту за директора установе (кад министар донесе подзакон-
ски акт); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (искључиво 
на новом обрасцу са холограмом, оригинал или оверена фотокопија); 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима за лица која нису у радном односу (не 
старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно). Рок за пријаву је 15 дана. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НовИ пА ЗАр

предШкоЛСка уСТаноВа „МЛадоСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1

тел. 020/312-763

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - завршена меди-
цинска школа, васпитачког смера или одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије) за рад са децом јасленог узраста - вас-
питач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву кандидат 
треба да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику - потврду или уверење да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће школске 
установе, лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс и потребну документацију 
доставити лично или поштом, на горенаведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на број телефона: 020/312-763.

предШкоЛСка уСТаноВа „МЛадоСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1

тел. 020/312-763

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана, са 75% радног времена
5 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три године или на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног детета 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, потврду или 
уверење високошколске установе да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, ако кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику - потврду или уве-
рење да је положио испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе; уверење да није осуђиван при-
бавља установа. Лекарско уверење изабрани кандидати достављају 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз 
потребну документацију и краћу биографију кандидати могу доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу.

оСноВна ШкоЛа 
„аЛекСандар СТоЈаноВиЋ ЛеСо“

36305 Нови Пазар, Дежева
тел. 020/343-020, 353-411

Домар
на одређено време до повратка запосленог радника са 

боловања, за рад у матичној школи у Дежеви

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: да има завршену средњу школу. Уз 
пријаву поднети документа, не старија од 6 месеци: сведочанство о 
завршеној школи (оригинал или оверена копија), извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству. Приликом заснивања рад-
ног односа подносе се лекарско уверење и радна књижица. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве слати поштом на адресу школе или доставити лично у школу.

НовИ с А д

ФакуЛТеТ ТеХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад 

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Примењене рачунарске науке и информатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука из 
области електротехнике и рачунарства и услови прописани чланом 64 
Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом 
Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Примењене 
рачунарске науке и иформатика

са 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука из 
области електротехнике и рачунарства и услови прописани чланом 64 
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Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом 
Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област Машински 
елементи, механизми, графичке комуникације и дизајн

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинске струке и услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима 
Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област Машински 
елементи, механизми, графичке комуникације и дизајн

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинске струке и услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима 
Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област Рачунарска 
графика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства и услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област 
Информационо-комуникациони системи

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар техничких наука из 
области информационо-комуникационих система и услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Факултета 
техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област 
Информационо-комуникациони системи

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар техничких наука из 
области информационо-комуникационих система и услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Факултета 
техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област Производни 
системи, организација и менаџмент

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, област: инжењерски менаџмент, 
као и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и 
општим актима Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област Математика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар природно-математич-
ких наука - математика и услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област Математика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар природно-математич-
ких наука - математика и услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Математика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области мате-
матике и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Математика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области мате-
матике и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука.

Наставник у звање доцента или ванредног професора за 
ужу област Електроенергетика

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачу-
нарства и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област 
Конструкције у грађевинарству

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар техничких наука из 
области грађевинарстава и услови прописани чланом 64 Закона о 
високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Геодезија и 
геоматика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - геодезија и усло-
ви прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим акти-
ма Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област Примењене 
рачунарске науке и информатика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар техничких наука из 
области Примењене рачунарске науке и информатика, услови пропи-
сани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Факул-
тета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област Енергетска 
електроника, машине и погони

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме из области електротехника и 
рачунарство - електроенергетика - енергетска електроника и електри-
чне машине и услови прописани чланом 64 Закона о високом образо-
вању и општим актима Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву на конкурс (навести назив уже области) 
и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене 
фотокопије диплома и додатка дипломи, доказ о држављанству, ори-
гинал извода из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
кривично гоњен, списак објављених научних радова, књиге и саме 
радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посеб-
но. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. 
Конкурс је отворен 15 дана.

оСноВна ШкоЛа 
„ШаМу МиХаЉ“

21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34
тел. 021/803-039

е-mail: skola@samubps.еdu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које има 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит, односно лиценца за наставника, педагога, психолога 
или другог стручног сарадника; најмање пет година радног стажа у 
области образовања и васпитања; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова 
конкурса (оригинале или оверене фотокопије): диплому о завршеном 
факултету, уверење о положеном стручном испиту, односно лиценци, 
доказ о радном стажу, уверење о држављанству, биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби, са предлогом програма рада дирек-
тора школе. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о 
раду. Извод из казнене евиденције прибавља школа. Рок за подно-
шење пријава је 23.05.2014. године. Некомплетне и неблаговремено 
поднете пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс 
за избор директора школе“.

оСноВна ШкоЛа „СЛаВко родиЋ“
21234 Бачки Јарак, Младена Стојановића 21

тел. 021/847-438

Директор
на период 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије или 

 Наука и образовање
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специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
(лиценцу), обуку и положен испит за директора установе (директор 
који нема положен испит дужан је да га положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност); најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству 
РС (уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), оверен препис/фотокопију 
документа о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу, потврду о радном стажу (најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања), радну биографију (факултативно), оквирни план рада за 
време мандата (факултативно). Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа. Изабрани кан-
дидат дужан је да савлада обуку и положи испит за директора ради 
стицања лиценце за директора, сходно одредбама Закона о основама 
система образовања и васпитања и условима које прописује министар. 
Рок за пријаву је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса подносе се на горенаведену адресу или лично у просторија-
ма секретара школе, од 08,00 до 13,00 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
021/847-438.

МедиЦинСка ШкоЛа „7. априЛ“
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1

тел. 021/6541-298
е-mail: 7аpril@open.telekom.rs

Наставник стручних предмета на образовном профилу: 
лабораторијски техничар

УСЛОВИ: стручна спрема: виши лабораторијски техничар, дипломира-
ни фармацеут - медицински биохемичар, струковни санитарно - еко-
лошки инжењер, струковни медицинско - лабораторијски технолог, 
специјалиста струковни санитарно - еколошки инжењер, специјали-
ста струковни медицинско - лабораторијски технолог, виши медицин-
ско - лабораторијски техничар. Лице треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита. 
Услови конкурса су прописани Законом о основама система образо-
вања и васпитања РС, Законом о средњој школи РС и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 5/91...08/2011 и 9/2013). У радни однос може бити примљен само 
кандидат који испуњава услове прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања: одговарајуће образовање, држављан-
ство Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз потписану пријаву на кон-
курс, са јасно назначеним радним местом за које конкурише, кандидат 
је дужан да поднесе и одговарајуће веродостојне доказе (у оригиналу 
или оверене фотокопије): диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству РС, доказ о знању језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад, друго (кандидат може да поднесе и посебно лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 

са децом и ученицима, доказ о лиценци - стручном испиту за настав-
ника, ако поседује). Кандидати ће у поступку одлучивања о избору 
наставника бити подвргнути претходној провери психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна служ-
ба Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад. Пријаву 
слати на горенаведену адресу, препорученом поштом или лично на 
протокол школе.

оШ „Јан ЧаЈак“
21470 Бачки Петровац, Сладковичова 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава зако-
ном прописане (чл. 59, а у вези члана 8 ст. 2 и чл. 120 Закона) следеће 
услове: одговарајуће високо образовање за наставника или стручног 
сарадника за рад у основној школи из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да кандидат 
има дозволу за рад (лиценцу); обуку и положен испит за директора 
установе (необавезан); најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потвр-
ду о радном искуству стеченом у области образовања и васпитања 
- оверену фотокопију радне књижице; доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству/оверена фотокопија уверења); доказ о знању 
словачког језика на ком се остварује образовно-васпитни рад према 
одредбама закона; преглед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима (необавезно). Пријаве са документацијом достављају се 
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. 
Рок за пријаву је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на број телефона: 021/780-039.

ГиМназиЈа „Јан коЛар“ 
Са доМоМ уЧеника

21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 12

Професор психологије - стручни сарадник

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13): за наставника може бити изабрано лице које је 
стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) или лице које је стекло високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године. Кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13): да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање словачког језика.

ОСТАЛО: Као доказе уз пријаву поднети: оверен препис или ориги-
нал дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, 
уверење о завршеној школи на словачком језику или уверење о поло-
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женом испиту провере знања словачког језика, доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - подноси се приликом закључења уговора о раду и про-
верава се у току рада, уверење да није осуђиван - прибавља школа 
од надлежног Министарства унутрашњих послова. Пријаву са неоп-
ходном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава за конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

иСпраВка конкурСа 
ФакуЛТеТ ТеХниЧкиХ наука

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Конкурс објављен 30.04.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: наставник у звање предавача за ужу 
област Инжењерство и менаџмент медија, исправља се у сле-
дећем: услови наведени у конкурсу се бришу и мењају сле-
дећим условима: VII/2 степен стручне спреме, магистар гене-
ралног менаџмента и услови прописани чланом 64 Закона о 
високом образовању и општим актима Факултета техничких 
наука; за радно место: наставник у звање ванредног профе-
сора или доцент за ужу област Телекомуникације и обрада 
сигнала, у конкурсу се мења трајање радног времена и уместо 
пуног радног времена, треба да стоји: рад са 50% радног вре-
мена. У конкурсу се мењају услови и уместо наведених усло-
ва, треба да стоји: VIII степен стручне спреме, доктор тех-
ничких наука из области дигиталне обраде сигнала и услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука.

оСноВна МузиЧка ШкоЛа
21460 Врбас 

Маршала Тита 118

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника ове врсте 
школе, за педагога или психолога); да имају дозволу за рад - лиценцу, 
односно положен стручни испит за наставника, педагога или психоло-
га; да испуњавају остале услове за наставника, педагога или психо-
лога из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за криивично 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 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; знање језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
високог образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци); потврду о рад-
ном искуству на пословима образовања и васпитања; доказ о знању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику); биографске подат-
ке са кретањем у служби са широм радном биографијом, евентуалним 
прилозима којима доказује своје стручне, организационе, педагошке 
и друге способности. Одговарајуће лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља кандидат који је одлуком Школског одбора изабран за 
директора, у року од три дана од дана доношења одлуке. Доказ о 
неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. 
Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за 
директора у року од годину дана од ступања на дужност, а сходно 
условима прописаним Законом о основама система образовања и вас-
питања, као и условима које прописује Министарство просвете. Рок за 
подношење пријава је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 

неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 021/706-431. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу.

оСноВна ШкоЛа „ђорђе наТоШеВиЋ“
21000 Нови Сад, Максима Горког 54

тел. 021/6612-957

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника основне школе, педаго-
га или 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 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 члану 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.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву на конкурс: оверена 
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (дозвола 
за рад - лиценца), оверена фотокопија уверења о положеном испи-
ту за директора установе (пријава која не буде садржала уверење о 
положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); доказ о радном стажу, уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, биографија 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. 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 - прибавља школа. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу шко-
ле, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на број телефона: 021/6612-957.

оШ „15. окТоБар“
21469 Пивнице, Маршала Тита 99

Директор

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће обра-
зовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања - високо образовање стечено на студијама другог степе-
на, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о 
високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да поседује лиценцу за наставника, педагога 
или психолога; најмање пет година стажа у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; држављанство Републике Србије; да познаје књижевни сло-
вачки језик, у складу са чланом 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: радну биографију, овере-
ну фотокопију дипломе, оверену фотокопију о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, уверење о држављанству, доказ 
о радном стажу, као и остале прилоге којима доказује своје стручне, 
наставно - педагошке, организационе и друге способности. Одгова-
рајуће лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком Школс-
ког одбора изабран за директора, а доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Рок за подношење пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу шко-
ле, поштом или лично, сваког радног дана, од 07,00 до 14,00 часова.
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оСноВна ШкоЛа „иСидора СекуЛиЋ“
21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања те 
врсте школе и подручја рада (високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника основне школе, педагога или психолога; да има дозволу 
за рад - лиценцу, односно стручни испит; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; савладану обуку и положен испит за дирек-
тора (након доношења подзаконског акта који ће прописати програм 
обуке, програм испита, начин и поступак полагања испита за дирек-
тора); знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за наставника, педагога или психолога; потврду о радном искуству у 
области образовања - потврду или оверену фотокопију радне књи-
жице; доказ о знању језика на ком се изводи образовно - васпитни 
рад (осим кандидати који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона (доказ прибавља школа); уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду; 
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); 
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавез-
но). Пријаву са потребном документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора“ или доставити лично.

оСноВна ШкоЛа „коСТа ТриФкоВиЋ“
21000 Нови Сад, Берислава Берића 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабарано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује виоко образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, 
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело давања и примања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међунаро-
дим правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству); оверену фотокопију дипломе о стеченом 

образовању; фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу; 
доказ о стажу осигурања у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење да кан-
дидат није осуђиван у складу са законом; доказ о физичкој, психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способ-
ности подноси се након одлуке о избору, а уверење да кандидат није 
осуђиван у складу са законом - прибавља школа. Пријаву на конкурс, 
са биографијом и доказима о испуњености тражених услова, достави-
ти на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближе информације могу 
се добити код секретара школе, на број телефона: 021/443-143.

предШкоЛСка уСТаноВа 
„ЉуБа СТанкоВиЋ“

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

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

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: стечено високо обра-
зовање - VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или 
дипломирани инжењер заштите животне средине; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је држављанин Републике Србије; положен стручни испит за 
послове безбедности и здравља на раду; да познаје рад на рачунару; 
1 година радног искуства. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење или оверену фотокопију уверења о држављанству (да није ста-
рије од 6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених - важеће, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за послове безбедности и здравља на раду, доказ о 
познавању рада на рачунару (ако кандидат не поседује доказ, провера 
знања ће се вршити на разговору са кандидатом), потврду послодавца 
о стеченом радном искуству или фотокопију радне књижице, фото-
копију личне карте. Пријаву и доказе о испуњености услова конкурса 
доставити на горенаведену адресу или лично код секретара установе, 
са назнаком: „Пријава на конкурс - лице за безбедност и здравље на 
раду“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

предШкоЛСка уСТаноВа 
деЧиЈи ВрТиЋ „МаШТоЛенд“

21000 Нови Сад 
Радничка 18

тел. 021/527-780

Васпитач
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образо-
вање - одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије), у трајању од три године или на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) - васпитач, у складу са законом; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија - не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образованњу. Доказ који се односи на психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом подноси се приликом прије-
ма у радни однос. Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе 
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информације могу се добити на број телефона: 021/527-780. Крајњи 
рок за пријављивање је 26.05.2014. године. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ТеХниЧка ШкоЛа „паВЛе СаВиЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, 
чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: одговарајуће образовање за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да поседује 
дозволу за рад, да је савладао обуку и има положен испит за директо-
ра установе, најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међунароним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз молбу са кратком биографијом 
поднети следећу документацију: оверену копију дипломе, уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду 
установе о најмање 5 година радног стажа у области образовања и 
васпитања, након стеченог оговарајућег образовања. Знање језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о сте-
ченом одговарајућем образовању за обављање образовно-васпитног 
рада на језику на ком се остварује или уверењем да је лице положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. 
Доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе 
се не прилаже, јер надлежни министар није донео подзаконски акт о 
полагању испита и стицању лиценце за директора школе. Изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора. Лекарско уверење - не старије од 6 месеци, подноси изабрани 
кандидат после доношења одлуке Школског одбора о избору дирек-
тора. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Рок за 
пријављивање је 15 дана. Пријава са доказима о испуњавању услова 
подноси се поштом на адресу школе или се предаје лично у секрета-
ријату школе, сваког радног дана, од 09,00 до 14,00 часова. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 021/443-746.

оШ „пеТар драпШин“
21215 Турија, Доситеја Обрадовића

тел. 021/2237-000
е-mail: оspdrapsinturija@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, 
чланом 59, чланом 5 и чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и 
следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да има одгова-
рајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису које уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, да поседује дозволу за рад - лиценцу, да је сав-
ладао обуку и има положен испит за директора установе, најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним пра-

вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: доказ о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оверен 
препис или оверену фотокопију доказа о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, лекарско уверење 
о психофизичкој и здарвственој способности за рад са ученицима 
(не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду), 
потврду о радном стажу у области образовања и васпитања (потврду 
или оверену фотокопију радне књижице), радну биографију, оквирни 
план рада за време мандата. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара шко-
ле, на број телефона: 021/2237-102.

оШ „Јан коЛар“
21425 Селенча, Вајанског 1

тел. 021/774-015
е-mail: jankolar@neobee.net

Психолог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове 
прописане у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз 
пријаву на конкурс доставити: доказ о одговарајућој стручној спреми, 
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, 
доказ о знању словачког језика, у складу са чланом 121 став 7 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа, пре закључења уговора о раду, а изабрани 
кандидат доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

оСноВна ШкоЛа 
„здраВко ГЛоЖанСки“
21220 Бечеј, Доситејева 4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави 
кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 5 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС „, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и опште услове: да је државља-
нин Републике Србије, да има одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије - специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за настав-
ника основне школе, педагога или психолога; најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, педагога или психолога; да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат 
подноси: молбу са прегледом кретања у служби са биографским пода-
цима и предлог рада за мандатни период директора школе, диплому 
о стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију), уверење 
о положеном стручном испиту (лиценци) за наставника или стручног 
сарадника (оригинал или оверену фотокопију), доказ о радном стажу 
у просвети - потврду или оверену фотокопију радне књижице, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
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ственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) подноси кандидат који није запослен у ОШ „Здравко Гложан-
ски“ у Бечеју, извод из казнене евиденције полицијске управе, ПС по 
месту пребивалишта кандидата (да није старије од 6 месеци). Рок за 
пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Сва потребна обавештења могу се добити од секре-
тара школе, на број телефона: 021/6912-268. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе се на адресу школе, 
у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора школе - не 
отварати“.

предШкоЛСка уСТаноВа 
„МадаГаСкар“

21000 Нови Сад, Футошка 119
тел. 021/6613-512

е-mail: madagaskar@verat.net

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: услови у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
васпитача и стручног сарадника предшколских установа. Уз пријаву 
доставити: краћу боиграфију и фотокопију дипломе о врсти стручне 
спреме.

ФакуЛТеТ за СпорТ и ТуризаМ „ТиМС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а

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

Наставник страног језика (на нематичном факултету) - 
немачки језик (реизбор)

на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање најмање првог степена, објављени 
стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад. 
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 конкурса: радну биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење надлежног државног органа да није осуђиван за 
кривична дела, нити да се пред надлежним органима води кривични 
поступак против кандидата, списак објављених научних радова и да 
достави саме радове. Пријаву са наведеним доказима о испуњавању 
услова конкурса кандидати могу послати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Информације о конкурсу могу се добити на број телефо-
на: 021/530-231, сваког радног дана, од 08,00 до 16,00 часова.

предШкоЛСка уСТаноВа 
„анђео ЧуВар“

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7

Васпитач
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Предност при запошљавању имаће кандидати који поседују 
лиценцу за рад са децом предшколског узраста и који познају један од 
светских језика. Конкурс је отворен до 31.05.2014. године. Пријаве на 
конкурс са радном биографијом слати на горенаведену адресу или на 
е-mail: аleksandar.roganovic@аndjeocuvar.com.

пАНЧево

ГиМназиЈа „МиХаЈЛо пупин“
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Секретар
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које испуњава 
услове из чл. 68 и 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); 1. одгова-
рајуће образовање: дипломирани правник - мастер или дипломирани 
правник са стеченим високим образовањем на основним студијама 
у трајању од најмање четири године; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 

из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије. Доказе о испуњености услова из тач. 
1 и 4 подносе кандидати уз пријаву на конкурс, и то оригиналне испра-
ве или оверене фотокопије (оверену фотокопију дипломе/уверења о 
стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци); из тачке 2 - лекарско уверење подно-
си се пре закључења уговора о раду; из тачке 3 - прибавља школа. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаву са потребним доказима о испуњености услова 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

пИрот

оШ „ЉупЧе ШпанаЦ“
18310 Бела Паланка, Светосавска бб

тел. 018/855-077

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи у Белој Паланци, са 60% радног 

времена и за рад у издвојеним одељењима у Мокри, Сињцу 
и Клисури, са 40% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, са звањем: про-
фесор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижев-
ност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мас-
тер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик), да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву доставити: оверену фотоко-
пију дипломе и оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци). Пријаве доставити на адресу школе.

оШ „8. СепТеМБар“
18300 Пирот, Данила Киша 21

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физике, дипломирани 
физичар, професор 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, дипло-
мирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику 
и информатику, професор физике и хемије за основну школу, профе-
сор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар 
за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломи-
рани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије 
за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломи-
рани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипло-
мирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор физи-
ке - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер 
професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер профе-
сор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике - 
метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, 
дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор физике 
- информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - 
мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика 
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- мастер, дипломирани физичар - примењена 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.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба 
да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и уверење о 
држављанству. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима слати на адресу школе.

пож АревАц

„NS PRO GROUP“ 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 
заинтересовани кандидати на горенаведени мејл пошаљу радне био-
графије.

предШкоЛСка уСТаноВа „ГаЛеБ“
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Педагог
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: високо образовање - VII степен, дипломирани педагог, 
односно основне академске студије педагогије и најмање 1 година 
радног искуства. Кандидат уз пријаву мора да достави: уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, оверену 
фотокопију трајног извода из матичне књиге рођених, диплому - све-
дочанство (или оверен препис) о стеченој стручној спреми, лекарско 
уверење о психофизичкој и општој здравственој способности за рад 
са децом (доставља се након доношења одлуке о избору кандидата), 
уверење да није правноснажно осуђиван за кривична дела утврђена 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) - прибавља установа 
по службеној дужности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас“.

пониШТеЊе конкурСа 
еконоМСко-ТрГоВинСка ШкоЛа
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6

тел/факс: 012/223-389

Конкурс објављен 02.04.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: секретар, на одређено време, поништава 
се у целости.

еконоМСко-ТрГоВинСка ШкоЛа
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6

тел/факс: 012/223-389

Секретар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 68 и члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13); одговарајуће образовање: дипломирани прав-
ник - мастер или дипломирани правник са стеченим високим образо-

вањем на основним студијама у трајању од најмање четири године. 
Поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кан-
дидат треба да испуњава и друге посебне услове: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, држављан-
ство РС, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности или других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат 
подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матич-
не књиге рођених (оверену фотокопију). Лекарско уверење подноси 
се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности при-
бавља школа. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. За ближе информације звати на број телефона: 012/223-389.

прИјепоље

пониШТеЊе конкурСа 
оШ „СВеТи СаВа“

31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Конкурс објављен 13.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости.

приЈепоЉСка ГиМназиЈа
31300 Пријепоље, 4. децембар

тел. 033/712-157

Професор социологије
за 8 наставних часова, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

Професор устава и права грађана
за 4 наставна часа, на одређено време до повратка запослене 

са боловања

Професор грађанског васпитања
за 4 часа, на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати морају испуњавати услове пред-
виђене Правилником о степену и врсти стручне спреме за наставни-
ке у гимназији. Уз пријаву поднети: диплому или оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

смедерево

оШ „карађорђе“
Велика Плана, Војводе Мишића 135

тел. 026/522-073

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове 
из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013): 
држављанство РС, одговарајуће образовање, да поседује лиценцу, 
односно положен стручни испит за наставника, педагога или психо-
лога, најмање пет година радног стажа у области образовања и вас-
питања, да има физичку, психичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Рок за пријаву је 15 дана, а уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке са прегледом радне биографије и предлогом програма рада 
школе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), диплому о стеченом образовању (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту за 
наставника, педагога или психолога (оригинал или оверена фотоко-

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 55  14.05.2014.  |  Број 569  |   

пија), радну књижицу (оверена фотокопија), потврду о радном стажу у 
области васпитања и образовања која мора да садржи назив послода-
вца, делатност којом се лице бавило, радно место на којем је кандидат 
распоређен у установи/оверену фотокопију уговора о раду, лекарско 
уверење (да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима), доказ о (не)осуђиваности - прибавља школа у складу 
са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.

оШ „доСиТеЈ оБрадоВиЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-381

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
да испуњава услове наставника основне школе или педагога или пси-
холога, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, држављанство Републике Србије, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: биограф-
ске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад - лиценца), 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора уста-
нове (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за 
директора школе неће се сматрати непотпуном, изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи испит за директора шко-
ле), потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

оСноВна ШкоЛа 
„иЛиЈа МиЛоСаВЉеВиЋ коЛараЦ“

11431 Колари
тел. 026/711-054

Наставник математике
са 22 радна часа недељно (55% норме), на одређено време

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у смислу чл. 8 
и чл. 121 ст. 10 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12), поседовање психичке, физичке и здравствене способности, 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита и давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да су држављани Републике Србије, да знају српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати приложе: 
радну биографију, уверење о држављанству, диплому или уверење о 
стеченом образовању, доказ о положеном испиту за лиценцу (струч-
ном испиту), доказ о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (осим за кандидате који су положи-
ли 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 публи-
кацији „Послови“. Потребно је тражена документа приложити у ориги-
налу или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месци. Уколико се 
уместо дипломе прилаже уверење о стеченом образовању, оно не сме 
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бити стрије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних доку-
мената неће се узимати у разматрање.

оШ „Бранко радиЧеВиЋ“
11300 Смедерево, Црвене армије 142
тел. 026/641-370, факс: 026/641-371

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на високо образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање од 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставнике те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога; да поседује дозволу 
за рад, савладану обуку и положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за директора биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог образовања; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; сходно чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да приложи: радну биографију, план рада за време мандата, фото-
копију или препис дипломе о завршеном факултету, фотокопију или 
препис уверења о положеном стручном испиту, тј. испиту за лицен-
цу, потврду установе о раду на пословима образовања и васпитања, 
извештај о извршеном лекарском прегледу о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима - подноси иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (извештај из казнене еви-
денције МУП-а) - школа прибавља по службеној дужности, уверење 
о држављанству Републике Србије издато у последњих шест месеци 
(оригинал или фотокопија), извод из матичне књиге рођених издат у 
последњих шест месеци (оригинал или фотокопија). Фотокопије и пре-
писи приложених докумената морају бити оверени. Приложена доку-
мента неће се враћати кандидатима. Рок за подношење пријава са 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

оСноВна МузиЧка ШкоЛа „БоЖидар ТрудиЋ“
11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13

тел. 026/317-490

Наставник хармонике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, до повратка в.д. директора са функције

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: дипломирани 
музичар акордеониста или дипломирани музичар - бајаниста; дипло-
мирани музичар - усмерење акордеониста (бајаниста); мастер музички 
уметник - професионални статус акордеониста или хармоникаш; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом; извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима, у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.
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ОСТАЛО: 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, оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати рад-
ни однос без положеног одговарајућег испита), доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да 
они познају језик на ком се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
026/317-490.

оСноВна МузиЧка ШкоЛа 
„БоЖидар ТрудиЋ“

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање стечено 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године), за наставника у музичкој школи, 
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискримина-
торног понашања, утврђеног у складу са законом; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: 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 испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту, доказ о знању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику), потврду о радном искуству, преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 026/317-490.

сомбор

оСноВна ШкоЛа „ЈоЖеФ аТиЛа“
25245 Богојево, Маршала Тита бб

тел. 025/875-614

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања за 
наставника из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степе-
на - мастер 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 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године), односно педа-
гога и психолога; изузетно, дужност директора основне школе може 
да обавља и лице које које има одговарајуће образовање из члана 
8 став 3 наведеног Закона (стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена - основне академске, струковне студије, 
односно студије у трајању од три године или више образовање), уко-
лико поседују дозволу за рад и најмање 10 година рада у установи 

на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са обра-
зовањем из чл. 8 став 2 наведеног закона; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира 
на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити 
(у оригиналу или у овереним фотокопијама): извод из матичне књиге 
рођених - издат после 28.12.2009. године, уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци, диплому о стеченом образовању наставника, 
односно стручног сарадника, документ о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству са прегледом 
кретања у служби (биографским подацима), знање мађарског језика 
- доказује се завршеним средњим, вишим или високим образовањем 
на мађарском језику, односно да је положен испит из мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Школа прибавља 
уверење о некажњавању, а доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чивења уговора о раду, са изабраним кандидатом. Пријаве се подносе 
лично или поштом, на адресу школе.

ТеХниЧка ШкоЛа оЏаЦи
25250 Оџаци, Школска 20

тел. 025/5742-186, 5746-118

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се пријавити кандидат 
који поред општих услова утврђених законом поседује и посебне усло-
ве предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања: 
држављанство Републике Србије, одговарајуће високо образовање из 
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника средње техничке школе, педагога или психолога, да 
поседује лиценцу - дозволу за рад, односно положен стручни испит 
за наставника, педагога или психолога, најмање 5 година радног ста-
жа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
високог образовања, да поседује психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом у ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица и родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није утврђено 
постојање дискриминаторног понашања, у складу са законом. Дирек-
тор се бира на период од четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави доку-
ментацију којом доказује испуњавање прописаних услова из чл. 59 
Закона о основама система образовања и васпитања: уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци, диплому о стеченом обра-
зовању, односно оверен препис/фотокопију дипломе, оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту, потврду о радном искуству, са подацима о пословима и 
задацима које је обављао, преглед кретања у служби са биографским 
подацима, уверење о психофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, потврду да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела како је наведено у тачки 6 конкурса, пред-
лог програма рада директора школе (начин модернизације рада шко-
ле, стицање сопствених средстава, рационализација радног времена 
запослених, побољшање услова рада у школи, сарадња са локалном 
самоуправом, донаторима - спонзорима, све конкретно са роковима). 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова сла-
ти на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Наука и образовање
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СредЊа поЉоприВредно-преХраМБена ШкоЛа
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18

тел. 025/482-586

Наставник биологије
са 61,57% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајући степен и врста школске спреме: на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат треба да испуњава услове пописане Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника: професор биологије, дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог, профе-
сор биологије – хемије, дипломирани професор за екологију и заштиту 
животне средине, дипломирани биолог, смер заштита животне среди-
не, дипломирани биолог – еколог, дипломирани професор биологије 
- мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани 
професор биологије - хемије - мастер, дипломирани биолог заштите 
животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије. Кандидати уз пријаву подно-
се: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) и биографију. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. 
Лекарско уверење о општој здравственој способности подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном доку-
ментацијом подносе се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс - 
наставник биологије“.

оШ „иВан Горан коВаЧиЋ“
25264 Сонта, Војвођанска 58

тел. 025/792-011

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13); одговарајуће високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко 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; најмање 
пет година рада на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; положен стручни испит - лиценцу 
за наставника, педагога или психолога; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 
обука и положен испит за директора школе; држављанство Републике 
Србије. Као доказе о испуњавању прописаних услова приложити сле-
дећу документацију, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому 
о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту - лиценца за 
наставника, педагога или психолога, потврду о раду у области образо-
вања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) - доставља 
се пре закључења уговора о раду, биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, доказ 
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски 

језик (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику). Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Канди-
дат који буде изабран за директора, а нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у законском року, након доношења под-
законског акта од стране министра просвете. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
подносе поштом на адресу школе или лично у секретаријату школе. 
Додатне информације могу се добити на број телефона: 025/792-011. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

предШкоЛСка уСТаноВа 
„Вера ГуЦуЊа“

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511

Вешерка

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, два месеца радног искуства на 
пословима вешерке; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад; држављанство Републике Србије; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но 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 пра-
вом, без обзира на кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Уз 
молбу кандидати прилажу: доказ о стеченој стручној спреми (овере-
ну фотокопију сведочанства), доказ о оствареном стажу на пословима 
вешерке, уверење о држављанству (оверена фотокопија). Молбе са 
биографијом слати на адресу установе. Документација се доставља у 
овереним фотокопијама, документа важе 6 месеци од издавања. Нео-
верена документација сматраће се непотпуном. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне молбе неће се узимати у обзир.

оШ „ЈоЖеФ аТиЛа“
25262 Купусина, Ади Ендре 4

тел. 025/787-020

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом 
образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године), за наставника основне школе, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад - лиценце за наставника, психолога или педа-
гога; најмање пет година радног стажа у области образовања и васпи-
тања; положен испит за директора школе; да је психички, физички и 
здравствено способан за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: извод из 
књиге држављана - издат у претходних 6 месеци или оверену фотоко-
пију истог; оверену фотокопију или препис дипломе о високој струч-
ној спреми; оверену фотокопију или препис лиценце за наставника, 
односно психолога или педагога; фотокопију радне књижице; потвр-
ду о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања од 
послодавца где га је стекао (потврда мора да садржи назив посло-
давца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био 
распоређен и време трајања рад из области образовања и васпитања) 
или друге доказе о стеченом радном стажу у области образовања и 
васпитања (решење или уговор о раду, о заснивању радног односа и 
распоређивању на радно место и др.); лекарско уверење са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом 
и ученицима - издато у претходних 6 месеци; доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад - мађарски језик (сведо-
чанство средње школе, диплому више или високошколске установе 
на језику националне мањине или да је кандидат положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе); ове-
рену изјаву кандидата којом се изјашњава да ли је осуђиван правнос-
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нажном пресудом за кривична дела наведена у конкурсу, са наведе-
ним бројем личне карте, местом издавања и јединственим матичним 
бројем грађана. Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наве-
де краће биографске податке и приложи: податке о кретању у доса-
дашњој служби или радном односу, стручном и радном усавршавању 
и оствареним резултатима у раду, као и предлог мера, организације и 
начина руковођења школом које би спровео као директор школе. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава са документацијом и прилозима доставља се на горенаведену 
адресу школе.

оСноВна ШкоЛа 
„МироСЛаВ анТиЋ“

25210 Чонопља, Николе Тесле 34
тел. 025/844-064

Директор
на мандат од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење и 97/08), а почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат испуња-
ва услове за наставника у основној школи, за педагога и психолога, 
да има дозволу за рад, најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малилетног 
лица или родоскрнављење, за примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; лиценца за директора (пошто минис-
тарство надлежно за просвету није прописало ближе услове из чл. 59 
став 17 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, кандидат који буде изабран за дирек-
тора школе по овом конкурсу обавезује се да положи испит за дирек-
тора школе када се стекну услови за то). Уз пријаву кандидат подноси: 
биографске податке, односно радну биографију, оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(дозвола за рад), потврду о раду у области образовања од најмање 5 
година, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
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 прили-
ком доношења одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

ШкоЛа за оСноВно 
МузиЧко оБразоВаЊе

25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/722-327

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању, почев од 10.09.2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат испуњава 
услове за наставника школе, за педагога и психолога, да има дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора школе и најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; познавање језика на ком се изводи образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, однос-
но радну биографију, оверену копију дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образо-
вања, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (прибавља школа службеним путем од Министар-
ства унутрашњих послова), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци); остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору. Кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да исти положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Под потпуном пријавом сматра се 
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове назначене у конкурсу. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благо-
временом пријавом сматраће се пријава која је предата препорученом 
поштом и тада се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку. Када дан истека конкурсног рока за пријем пријава пада 
у недељу или дане државног празника, рок за пријаву помера се за 
следећи радни дан. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 025/722-327.

оСноВна и СредЊа ШкоЛа Са 
доМоМ уЧеника „пеТро кузМЈак“

25233 Руски Крстур, Русинска 63
тел. 025/703-042

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове предвиђене чл. 8, 59 
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09 и 52/11): држављанство Републике Србије; високо 
образовање и да испуњава услове за наставника у гимназији, настав-
ника у средњој школи за образовни профил: туристички техничар у 
четворогодишњем трајању, школски педагог или школски психолог; 
да има лиценцу или уверење о положеном стручном испиту; најмање 
5 година радног стажа у области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном судском пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик 
на ком се остварује васпитно-образовни рад. Доказе о испуњености 
услова из тач. 1, 2, 3 и 4 - подносе кандидати уз пријаву на конкурс, а 
доказе из тач. 5 и 6 - прибавља школа. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти доказе о испуњавању услова и радно-професионалну биографију са 
организационим и другим квалитетима који су неопходни за вршење 
послова директора. О конкурсу се информисати код секретара школе 
или на број телефона: 025/703-042. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Наука и образовање

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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сремсК А мИтровИцА

МедиЦинСка ШкоЛа 
„драГиЊа никШиЋ‘‘

22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26
тел. 022/624-200

Наставник естетске неге (вежбе и практична настава у 
блоку)

за 92,50% радног времена, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарад-
ника у стручним школама: виши естетичар - козметичар; специјали-
ста струковни козметичар естетичар; стуковни козметичар - естети-
чар; кандидати са завршеним струковним студијама треба да имају 
претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и 
социјална заштита (козметички техничар); да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискирминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се изводи васпитно-обра-
зовни рад. Наведени услови се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају у току рада. Доказ о стручној спреми, уверење 
о држављанству и доказ о познавању језик на ком се изводи васпит-
но-образовни рад подносе се уз пријаву на конкурс, доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности - пре закључења уговора о раду, 
доказ о некажњавању - прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да поднесе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених или матичне књиге вен-
чаних, уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ради провере психофизич-
ких способности за рад са ученицима, кандидате који уђу у ужи избор 
директор упућује надлежној служби Националне службе за запошља-
вање. Провера се врши применом стандардизованих поступака. Све 
информације у вези са расписаним конкурсом могу се добити у Меди-
цинској школи и на број телефона: 022/624-200.

пониШТеЊе конкурСа 
СредЊа ШкоЛа 

„др ђорђе наТоШеВиЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2а

тел. 022/552-373

Конкурс објављен 30.04.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: наставник економске групе 
предмета. У преосталом делу конкурс је непромењен.

оСноВна ШкоЛа 
„пеТар коЧиЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13): професор физике, дипломирани физичар, 
професор 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 астро-
физичар, дипломирани физичар за примењену физику и информати-
ку, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и 
основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примење-
ну физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар 
истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну шко-
лу, дипломирани професор физике и основа технике за основну шко-
лу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физи-
ку и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер 
астрофизика, професор физике – информатике, дипломирани физи-
чар - медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и 
информатике, дипломирани физичар - мастер физике – метеорологије, 
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани 

физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике 
- хемије, мастер, дипломирани професор физике - информатике, мас-
тер, дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани 
физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломира-
ни физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломира-
ни физичар - примењена физика и информатика - мастер; дипломи-
рани физичар - професор физике и основа технике за основну школу 
- мастер; дипломирани физичар - професор физике и хемије за основ-
ну школу - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, диплому о 
завршеној школи, доказ о положеним испитима из педагогије, психо-
логије и методике (најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова) или о поло-
женом испиту за лиценцу, доказ о познавању српског језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног односа. Сва 
документа доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Школа 
прибавља извод из казнене евиденције. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

еконоМСко-ТрГоВинСка ШкоЛа 
„Вук караЏиЋ“

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел/факс: 022/310-035

Наставник економске групе предмета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, односно степен и 
врста стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама - дипломирани економист; дозвола за рад - лиценца 
или 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 преноса бодова; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
радну биографију, оверену копију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме, оверену копију потврде о положеном стручном 
испиту или оверену копију уверења о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, оверену копију извода из 
матичне књиге рођених и уверење о некажњавању издато од надлеж-
ног суда. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са приложеном документацијом 
предати у секретаријату школе, од 09,00 до 12,00 часова или послати 
поштом на адресу школе.

Наука и образовање
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сУботИцА

оШ „иВан МиЛуТиноВиЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/558-063

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуња-
ва прописане услове из члана 59, члана 8 став 2 и члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника основне школе, за педагога и 
психолога, да има дозволу за рад - лиценцу, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (пре закључења уговора о раду), доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понаша-
не, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз молбу на конкурс 
достави оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о завршеном образовању, оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
уверење о држављанству РС, доказ о знању језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад, потврду о радном искуству (у трајању 
од 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања), оквирни план рада за вре-
ме мандата. Додатне информације о конкурсу тражити од секретара 
школе. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

пониШТеЊе конкурСа 
оШ „иВан МиЛуТиноВиЋ“

24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/558-063

Конкурс објављен 16.04.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: директор, на период од четири године, 
поништава се у целости.

оШ „БоСа МиЛиЋеВиЋ“
24223 Нови Жедник, Теслина 1

Наставник географије
са 35% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 30% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана (до повратка запосленог са 
функције)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образо-
вање, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарски пре-
глед), доказ о психолошкој процени за рад са децом и ученицима. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о завршеном 
образовању према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија). Доказ о неосуђиваности прибавиће 
школа по службеној дужности. Уверење о лекарском прегледу се дос-
тавља пре закључења уговора, а психолошку процену способности за 

рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака, на захтев школе. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

оШ „пионир“
24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15

Наставник географије
са 35% радног времена

Наставник историје
са 35% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана (до повратка запосленог са 
функције)

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана (породиљско одсуство и 
одсуство са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образо-
вање; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима (лекарски преглед) и 
доказ о психолошкој процени за рад са децом и ученицима. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о завршеном обра-
зовању према Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија). Доказ о неосуђиваности прибавиће школа 
по службеној дужности, уверење о лекарском прегледу се доставља 
пре закључења уговора, а психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака, на захтев школе. Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ШкоЛСки ЦенТар за 
ВаСпиТаЊе и оБразоВаЊе 

СЛуШно оШТеЋениХ ЛиЦа СуБоТиЦа
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

тел. 024/556-119

Секретар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, према 
Правилнику о организацији рада Школског центра и систематизацији 
радних места (дел. бр. 275/2010). Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одго-
варајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Репу-
блике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис - фотоко-
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пију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима (доставиће изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). Пријаве на конкурс слати 
на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се 
узети у разматрање.

оШ „Вук караЏиЋ“
24341 Криваја, Маршала Тита 1

тел. 024/724-001

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство РС, 
одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања), 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, да испуњава услове за 
наставника основне школе или за педагога или психолога, да посе-
дује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора, пет годи-
на радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве се подносе лично, препору-
ченом пошиљком или на начин који омогућава подношење потпуне 
документације, сваког радног дана, у седишту школе, Маршала Тита 
1, Криваја, од 07,00 до 14,00 часова. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за 
директора (изабрани директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дуж-
ност); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; 
радну биографију; доказе о поседовању организационих способности 
(факултативно). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - школа ће прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Ближе информације могу се добити на 
горенаведени број телефона.

ШкоЛа за оСноВно 
МузиЧко оБразоВаЊе 

МузиЧка ШкоЛа
24300 Бачка Топола, Главна 84

тел. 024/715-504

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство РС, 
одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања), 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, да испуњава услове за 
наставника основне школе или за педагога или психолога, да посе-
дује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора, пет годи-

на радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве се подносе лично, препору-
ченом пошиљком или на начин који омогућава подношење потпуне 
документације, сваког радног дана, у седишту школе, Главна 84, Бач-
ка Топола, од 07,00 до 14,00 часова. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за 
директора (изабрани директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дуж-
ност); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; 
радну биографију; доказе о поседовању организационих способности 
(факултативно). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - школа ће прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Ближе информације могу се добити на 
горенаведени број телефона.

оШ „никоЛа ТеСЛа“
24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1

тел. 024/715-411

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство РС, 
одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања), 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, да испуњава услове за 
наставника основне школе или за педагога или психолога, да посе-
дује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора, пет годи-
на радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве се подносе лично, препору-
ченом пошиљком или на начин који омогућава подношење потпуне 
документације, сваког радног дана, у седишту школе, Фрушкогорска 1, 
Бачка Топола, од 07,00 до 14,00 часова. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за 
директора (изабрани директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дуж-
ност); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; 
радну биографију; доказе о поседовању организационих способности 
(факултативно). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за 
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рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - школа ће прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Ближе информације могу се добити на 
горенаведени број телефона.

униВерзиТеТ у ноВоМ Саду 
уЧиТеЉСки ФакуЛТеТ на МађарСкоМ 

наСТаВноМ Језику у СуБоТиЦи
24000 Суботица, Штросмајерова 11

тел. 024/624-400

Сарадник у настави за област књижевних наука - 
Књижевност и култура

за рад на мађарском наставном језику, на период од годину 
дана

УСЛОВИ: Високошколска установа бира у звање сарадника у настави 
на студијама првог степена студента мастер академских студија или 
специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам. Остали услови за избор 
наставника факултета предвиђени су одредбама Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење и 97/2008, 44/2010 и 93/2012) и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском настав-
ном језику у Суботици. У звање може бити изабрано лице које није 
правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова на факултету. Прија-
ве кандидата са прилозима: биографија, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, уверење са студија, извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена копија - не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству - оригинал или оверена копија - не старије од 6 месеци, 
списак научних радова, радови, лекарско уверење, уверење о неос-
уђиваности од СУП-а, подносе се Учитељском факултету на мађарском 
наставном језику у Суботици, Штросмајерова 11, у року од 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

СТруЧна СЛуЖБа оСноВниХ ШкоЛа 
„здруЖена ШкоЛа“

24300 Бачка Топола, Школска 2
тел. 024/712-730

Секретар
на одређено време док запосленом мирује радни однос

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему, дипломирани правник - мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, да има општу здравствену спо-
собност, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
или диплому о стеченом образовању, све у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Доказ о општој здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - установа ће при-
бавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

оШ „доЖа ђерђ“
24312 Гунарош, Маршала Тита 29

тел. 024/4726-006

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство РС, 
одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања), 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, да кандидат испуњава 
услове за наставника основне школе или за педагога или психолога, 
да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора, пет 
година радног стажа у области образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве се подносе лично, препорученом пошиљком или на начин који 
омогућава подношење потпуне документације, сваког радног дана, у 
седишту школе (Маршала Тита 29, Гунарош), од 07,00 до 14,00 часо-
ва. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у 
овереној фотокопији, оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 
доказ о обуци и положеном испиту за директора (изабрани директор 
који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност), потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања, радну биографију, доказе о посе-
довању организационих способности (факултативно). Доказ о пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног 
кандидата. Ближе информације могу се добити на горенаведени број 
телефона.

оСноВна ШкоЛа 
„ХуЊади ЈаноШ“

24220 Чантавир, Трг слободе 2
тел. 024/782-025

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основма система образовања 
и васпитања, за наставника школе, педагога или психолога, да има 
дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора уста-
нове, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, држављанство Републи-
ке Србије, знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(мађарски језик).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, доказ о поседовању лиценце за рад, доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима - доставља се пре 
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закључења уговора о раду, уверење да кандидат није осуђиван у скла-
ду са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности, 
уверење о држављанству Републике Србије, доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад (мађарски језик), биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлог програма рада 
директора школе. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси 
се на адресу школе, са назнаком: ‚‘Конкурс за директора‘‘ или лично 
у секретаријату школе, од 08,00 до 13,00 часова. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе и на број телефона: 024/782-
025. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

шАбАц

оШ „МиЋа СТаноЈЛоВиЋ“
15220 Коцељева 

Доситејева 3
тел/факс: 015/556-390

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за 
педагога или психолога из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог високог образовања, да има дозволу за рад - 
лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, педагога или 
психолога, положен испит за директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, оверен препис/фотокопију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, потврду издату од установе о раду у 
области образовања и најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, кратку биографију са подацима о рад-
ном искуству, стручним и организационим способностима кандидата, 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Уверења и потврде не могу бити старије 
од шест месеци. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. 
Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за 
директора у складу са законом и подзаконским актом. Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са траженом 
документацијом достављају се на адресу школе, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за директора“, препорученом пошиљком или се лично пре-
дају у писарници школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

СредЊа поЉоприВредна ШкоЛа 
Са доМоМ уЧеника

15000 Шабац 
Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Координатор практичне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да је кандидат стекао одго-
варајуће високо образовање, односно да испуњава услове за рад 
наставника или стручног сарадника у стручној школи - подручје рада: 
пољопривреда, производња и прерада хране, у погледу стручне спре-
ме и две године радног искуства. Кандидат треба да испуњава опште 
услове предвиђене чл. 8, 120 и 130 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: одговарајуће високо образовање, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад и посебне услове предвиђене Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама - подручје рада: пољопривреда, производња и 
прерада хране и Правилником о организацији и систематизацији рад-
них места у Средњој пољопривредној школи са домом ученика Шабац. 

Директор школе расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем 
у радни однос. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави лекарско уверење о здраственој способности 
за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци. Доказ о неос-
уђиваности прибавља школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци) и потврду о радном искуству. Пријаве са потребним докумен-
тима подносе се лично или поштом, на горенаведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УжИце

МедиЦинСка ШкоЛа
31000 Ужице 

Немањина 148
тел. 031/3512-694

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 

дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор 
српске књижевности и језика; професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 
професор југословенске књижевности и српског језика; мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и Срп-
ска кљижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) 
(студијски програм Српска филологија: српски језик и лингвистика); 
мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програ-
ми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог 
(студијски програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност) и мастер филолог (студијски програм Срп-
ски језик и књижевност), односно одговарајуће образовање у складу 
са одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама и чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпитања - одговарајуће 
образовање и образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да 
испуњава опште услове предвиђене Законом о раду и посебне услове 
предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Пријаву, CV и одговарајућу документацију (доказ о стручној 
спреми и уверење држављанству у оригиналу или оверену фотоко-
пију) доставити на горенаведену адресу. Контакт телефони: 031/3512-
694 - централа, 031/3500-531 - секретар школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ТеХниЧка ШкоЛа
31210 Пожега 

Вука Караџића 6
тел. 031/714-134

Наставник ликовне културе
са 40% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане 
одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/13). Уз пријаву на конкурс 
приложити: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потвр-
ду о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не 
враћа кандидатима. Доказ о испуњености услова о психичкој, физич-
кој и здравственој способности подноси се пре закључивања угово-
ра о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњености 
свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, 
неће се разматрати.
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ТеХниЧка ШкоЛа
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/714-134

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС; стечено одговарајуће образовање за 
наставника средње школе из члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, педагога или психолога; дозвола за рад; 
најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит 
за директора школе; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да није под истрагом; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, оверену фотокопију или препис дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену фотокопију лиценце/уверења о положеном стручном 
испиту, оригинал потврду о радном искуству, са наведеним пословима 
које је лице обављало у установи, биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, уве-
рење полицијске управе да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење надлежног суда да се против 
лица не води истрага ни за које кривично дело; оригинал лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (доставља изабрани кандидат). Докази које се дос-
тављају морају бити у оригиналу или у овереним копијама и не ста-
рији од 6 месеци у односу на дан истека конкурса. Директор се бира 
на период од 4 године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

оСноВна ШкоЛа 
„МиТо иГуМаноВиЋ“

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Професор енглеског језика и књижевности
са 53% радног времена, за рад у матичној школи и ИО Сеча 
Река, на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са чл. 8, 120 и 121 
став 10 Закона о основама система образовања и васпитања, а према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о струч-
ној спреми и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

оСноВна ШкоЛа 
„СТари Град“

31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-765

Секретар

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и стручни назив: дипломи-
рани правник - мастер, дипломирани правник који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
(члан 68 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - 
„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказ о испуње-
ности услова у погледу стручне спреме и уверење о држављанству. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

поЉоприВредна ШкоЛа Са 
доМоМ уЧеника „ЉуБо МиЋиЋ“

31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (високо образовање на 
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење и 97/08), 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 за наставника 
средње стручне школе и подручја рада: пољопривреда, производња 
и прерада хране, односно за педагога и психолога; дозвола за рад 
(лиценцу); најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство РС. Директор се бира на период од 4 године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању 
држављанства РС (уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
у оригиналу или у овереној фотокопији), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању, оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду 
о радном искуству (најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог 
образовања), копију радне књижице, одговарајуће лекарско уверење 
и кратку биографију. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља 
школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс за директора“ или доставити лично секретару школе, радним 
даном, од 07,00 до 14,00 часова.

вАљево

ТеХниЧка ШкоЛа „уБ“
14210 Уб, Вука Караџића 15

тел. 014/411-149

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за именовање директора школе може се пријави-
ти кандидат који испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања: високо, 
одговарајуће образовање за рад наставника, педагога или психолога; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; положен стручни 
испит (лиценца) за наставника, педагога или психолога и положен 
стручни испит за директора школе; најмање 5 година рада у установи 
за образовање и васпитање, на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС, 
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну 
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биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о поседо-
вању организационих способности. Мандат директора тече од дана 
ступања на дужност. Директору школе мирује радни однос за време 
изборног периода на радном месту са кога је изабран. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе 
посредно или поштом.

врАње

поноВо оГЛаШаВа 
оШ „Миђени“

17520 Бујановац, Село Муховац
тел. 063/8169-975

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 
став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања; посе-
довање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања у 
складу са законом; најмање пет година стажа за члан 8 став 2 и десет 
година стажа члан 8 став 3 ЗОСОВ, рад у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству 
(извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен пре-
пис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служ-
би са биографским подацима (необавезно), доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно). Директор ће бити 
изабран на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс 
за директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 063/8169-975. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

пониШТеЊе деЛа оГЛаСа 
МедиЦинСка ШкоЛа 

„др изаБеЛ еМСЛи ХаТон“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

тел. 017/405-035

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радна места: медицинска биохемија (теорија), са 10 часова 
недељно, медицинска биохемија (вежбе), са 12 часова недељно, инфе-
ктологија са негом (теорија), са 4 часа недељно, интерна медицина са 
негом (теорија), са 8 часова недељно, хирургија са негом (теорија), 
са 8 часова недељно, неуропсихијатрија са негом (теорија), са 4 часа 
недељно, педијатрија са негом (теорија), са 4 часа недељно, гинеколо-
гија и акушерство са негом (теорија), са 4 часа недељно, здравствена 
нега и рехабилитација (теорија), са 1 час недељно, здравствена нега 
и рехабилитација (вежбе), са 2 часа недељно, основи масаже (тео-
рија), са 1 час недељно, основи масаже (вежбе), са 6 часова недељ-
но, фармацеутска технологија (теорија), са 8 часова недељно, фар-
мацеутска технологија (вежбе), са 30 часова недељно, фармацеутска 
технологија (блок настава), са 63% радног времена, фармакогнозија 
(теорија), са 6 часова недељно, фармакогнозија (вежбе), са 9 часова 
недељно, фармацеутска хемија (теорија), са 6 часова недељно, фар-
мацеутска хемија (вежбе), са 9 часова недељно, увод у козметологију 
(теорија), са 2 часа недељно, санитарна хемија (теорија), са 2 часа 
недељно, санитарна хемија (блок настава), са 18% радног времена, 
фиксна протетика (теорија), са 6 часова недељно, фиксна протетика 
(вежбе), са 10 часова недељно, фиксна протетика (настава у блоку), 
са 36% радног времена, тотална протеза (теорија), са 3 часа недељ-
но, тотална протеза (вежбе), са 5 часова недељно, тотална протеза 
(настава у блоку), са 9% радног времена, парцијална протетика (тео-
рија), са 2 часа недељно, парцијална протетика (вежбе), са 5 часова 
недељно, парцијална протетика (настава у блоку), са 9% радног вре-
мена, ортодонски апарати (теорија), са 2 часа недељно, ортодонски 
апарати (вежбе), са 4 часа недељно, ортодонски апарати (настава 
у блоку), са 18% радног времена, прва помоћ (настава у блоку), са 
53% радног времена, технологија зуботехничког материјала (теорија), 

са 4 часа недељно, интерна медицина са негом (вежбе), са 5 часова 
недељно, хирургија са негом (вежбе), са 6 часова недељно, неуропси-
хијатрија са негом (блок настава), са 6% радног времена, хирургија са 
негом (блок настава), са 12% радног времена, интерна медицина са 
негом (блок настава), са 6% радног времена, здравствена нега (блок 
настава), са 33% радног времена, српски језик и књижевност, са 3 
часа недељно, латински језик, са 2 часа недељно, ликовно васпитање, 
са 2 часа недељно, здравствена заштита са првом помоћи, са 2 часа 
недељно, математика, са 2 часа недељно, грађанско васпитање, са 13 
часова недељно.

СТруЧна ШкоЛа „СВеТи СаВа“
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 240

тел. 017/653-663

Наставник практичне наставе медицинске групе 
предмета

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова утврђених Законом и Правилником о врсти стручне спре-
ме професора у средњој школи, испуњавају и следеће услове: да су 
држављани Републике Србије, да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, одговарајуће обра-
зовање прописано Законом о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о систематизацији радних места за професоре 
средњих школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуна документа неће се узимати у разматрање. Пријаве уз 
потребну документацију слати на адресу школе.

вршАц

оШ „Бранко радиЧеВиЋ“
26330 Уљма, Трг ослобођења 3

тел. 013/898-242

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13): да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника основне школе, педагога 
или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу) или положен стручни 
испит, обуку и положен испит за директора, најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотоко-
пију/препис дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију/препис документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству на пословима 
образовања и васпитања, уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), лекарско 
уверење као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Директор се бира на период од 4 године. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање
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ХеМиЈСко-МедиЦинСка ШкоЛа
26300 Вршац, Стеријина 113

тел/факс: 013/830-292
e-mail: sekretarijat@hms.еdu.rs

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до краја школске године, са 44% радног 

времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломи-
рани филолог за спрскохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор југо-
словенске књижевности са страним језиком; професор српског језика 
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломира-
ни филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и 
српског језика.

Професор математике
на одређено врме до краја школске године, са 44% радног 

времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - математика финансија; дипломирани математичар - 
астроном.

Наставник практичне наставе
на одређено време до краја школске године, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер техно-
логије, сви одсеци или смерови осим текстилног.

ОСТАЛО: За сва радна места, поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест 
месеци или да није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело 
против достојанства личности и морала. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: кратку биографију, диплому као доказ о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на горенаведену адресу или предати лично.

поЉоприВредна ШкоЛа „ВрШаЦ“
26300 Вршац 

Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058

e-mail: bioskola@hemo.net

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога. Дужност директора школе може да обавља лице 
које има најмање 5 година рада у установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију 
лиценце за рад наставника - положен стручни испит, доказ о рад-
ном стажу у области васпитања и образовања, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије (уверење не сме 
бити старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора за време мандата, 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (подноси кандидат који буде изабран, а пре закључивања уго-
вора о раду), уверење да кандидат није осуђиван у складу са законом 
(прибавља школа по службеној дужности), доказ о положеном испиту 
за директора (изабрани кандидат полаже испит у законом предвиђе-
ном року), доказ о познавању језика на ком се изводи васпитно-обра-
зовни рад, извод из матичне књиге рођених (са холограмом). Рок за 
подношење пријаве са потпуном документацијом је 15 дана од дана 

објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити лично или 
препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

оШ „кориоЛан доБан“
26336 Куштиљ, Вршачка бб

тел/факс: 013/883-430
e-mail: kdoban@gmail.com

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 90% радног 
времена, на румунском језику

Наставник информатике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 20% радног 
времена, на румунском језику

УСЛОВИ: Урадни однос ради обављања послова наставника мате-
матике и информатике може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања - VII степен 
стручне спреме, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - језик националне 
мањине - румунски језик. Услови који се односе на одговарајуће обра-
зовање доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова који се односе на одгова-
рајуће образовање, држављанство Републике Србије и знање језика 
националне мањине - румунског језика, подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ о испуњености услова који се односи на психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) - подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ који се 
односи на неосуђиваност прибавља школа. Послове наставника може 
да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање 
на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Наставник мора да има и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона. Наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовње из члана 8 став 4 Закона. Послове наставника може да обавља 
лице које има дозволу за рад (лиценцу). Директор установе расписује 
конкурс и врши избор кандидата за пријем у радни однос. У поступку 
одлучивања о избору наставника математике и информатике, дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Директор доноси одлуку о избору наставника математике и информа-
тике у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству - не ста-
рије од шест месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању - VII степен (не старију од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад, тј. знање румунског језика. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (лекарско уверење) - подноси се приликом закљу-
чења уговора о раду. Пријаве предати лично или послати поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за наставника матема-
тике и информатике“.

Обука за активнО  
тражење пОсла
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ЗАјеЧАр

МедиЦинСка ШкоЛа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник српског језика и књижевности

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; познавање српског језика. Поред општих услова 
за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и усло-
ве у погледу врсте тражене стручне спреме утврђене Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у 
настави у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и услове 
предвиђене у члану 120 Закона о основама система и образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Као доказе о 
испуњавању услова кандидат уз пријаву прилаже: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о положеним испитима из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи по ЕСПБ, уверење о држављанству, извод 
из матичне књге рођених. Докази се прилажу у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
доставити препорученом поштом, у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ШкоЛа за оСноВно и 
СредЊе оБразоВаЊе 

„ЈеЛена МаЈСТороВиЋ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске 
струдије, 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Дирек-
тор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о 
држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику), потврду о радном искуству, радну 
биографију, ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и на број телефона: 019/429-744.

оСноВна ШкоЛа 
„ђура ЈакШиЋ“
19376 Сумраковац

тел. 030/466-215, 466-317

Наставник географије
за 35% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручног сарадника 
који изводи наставу географије у основној школи; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом и ученицима, у скла-
ду са законом. Уз пријаву на конкурс доставити оверене фотокопије 
докумената којима се доказује испуњавање услова конкурса (диплому, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених). Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Доказ да је кандидат психички, 
физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима слати 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближа оба-
вештења могу се добити на горенаведене бројеве телефона.

оСноВна ШкоЛа 
„диМиТриЈе ТодороВиЋ капЛар“

19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-004, 731-431

Професор хемије
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, да кан-
дидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13), 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/13). Уз пријаву приложити: оверену копију дипломе или 
уверења о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), као и краћу биографију. Доказ о поседовању пси-
хичких, физичких и здравствених способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЗрењАНИН

оСноВна и СредЊа 
ШкоЛа „9. МаЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Директор

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које има 
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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе 
за ученике са сметњама у развоју - ментално ометене, за наставника 
средње школе за ученике са сметњама у развоју - лако ментално оме-
тене у развоју у подручју рада машинство и обрада метала, текстил-
ство и кожарство, трговина, угоститељство и туризам, пољопривреда, 
производња и прерада хране, за педагога и психолога; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно - васпитни рад; да има дозволу за рад; обуку и поло-
жен испит за директора установе; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: ори-
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гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју, ако канди-
дат није дипломирани дефектолог; оригинал или оверену фотокопију 
лекарског уверења да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; оригинал или 
оверену фотокопију потврде којом доказује да има најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Образовно - васпитни рад се остварује 
на српском и мађарском језику. Школа прибавља доказ о неосуђи-
ваности. Изабрани кандидат за директора школе који нема положен 
испит за директора установе, дужан је да га положи у законском року. 
Пријаву са доказима послати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс 
за директора школе“.

оШ „пеТеФи Шандор“
23218 Нова Црња, ЈНА бр. 113

тел. 023/815-024

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које има одгова-
рајуће образовање за наставника основне школе, педагога и психо-
лога: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
испуњеност услова за пријем у радни однос у школи (члан 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања): психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Репу-
блике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад, поседовање дозволе за рад (лиценца) за наставника, психолога 
или педагога, обуку и положен испит за директора установе (након 
доношења ближих услова за испит од стране министра), најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве, са назнаком: „Конкурс за директора“, 
слати на адресу школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фото-
копију лиценце за наставника или стручног сарадника, тј. положен 
стручни испит, доказ о радном стажу, доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду), уверење да кандидат није 
осуђиван у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (школа прибавља по службеној дужнос-
ти), уверење о држављанству Републике Србије, доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи - мађарски језик 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на мађарском језику), 
радну биографију, оквирни план рада за време мандата.

пониШТеЊе конкурСа 
оШ „СЛаВко родиЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Конкурс објављен 23.04.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радна места: наставник физике, са 40% 
радног времена, на одређено време до повратка одсутног 
запосленог; наставник географије, са 45% радног времена, 
на одређено време до повратка одсутног запосленог; учитељ, 
на одређено време до повратка одсутног запосленог.

оШ „ђура ЈакШиЋ“
23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице које има: 1. 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013) за наставника основне школе, педагога, психолога 
које је стекло: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису којим се 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; степен и врста образовања прописана је Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013); 2. дозволу за рад; 3. обуку и положен испит за 
директора школе; 4. најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
5. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7. држављанство Републике 
Србије; 8. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са радном биографијом доставити: 
1. оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно оверену фотокопију потврде о положеном испи-
ту за дозволу за рад наставника, педагога и психолога; 3. с обзиром 
да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело 
подзаконски акт који уређује програм обуке у складу са стандардима 
компетенција директора, програм испита, начин и поступак полагања 
испита за директора установе, пријава која не буде садржала доказ 
о испуњавању услова под тачком 3, сматраће се потпуном, а изабра-
ни кандидат имаће обавезу да у законском року, по доношењу под-
законског акта, положи испит за директора; 4. потврду о раду којом 
се доказује да кандидат има најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима - доставља само изабрани кандидат; 6. доказ да кандидат 
није осуђиван - школа прибавља по службеној дужности; с обзиром 
да школа прибавља доказ о неосуђиваности потребно је да кандидати 
доставе и оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 7. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; 8. оверену фотокопију дипломе која је издата 
на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се 
доказом о знању српског језика под тачком 8. Уколико образовање 
није стечено на српском језику, кандидат треба да као доказ приложи 
оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем, вишем или висо-
ком образовању на српском језику или оверену фотокопију потврде о 
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; 9. оверену фотокопију радне књижице. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за 
избор директора школе“. Потребне информације могу се добити од 
секретара школе лично или на број телефона: 023/566-208.

оШ „ЈоВан дуЧиЋ“
23211 Клек, Васе Мискина 47

Школски педагог
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да је пунолетан; 
2. да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама 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), почев од 10.09.2005. године; на основним студија-
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ма у трајању од најмање четри године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове из чла-
на 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
испуњава услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, односно да је по образовању: професор педагогије, дипломи-
рани педагог, општи смер или смер школске педагогије, дипломира-
ни школски педагог, психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, 
дипломирани педагог - мастер; 3. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), диплому о стече-
ној стручној спреми (оверена фотокопија) и уверење о држављанству 
(оверена фотокопија, не старија од шест месеци). Доказ о испуње-
ности услова из тачке 3 конкурса (лекарско уверење) - подноси кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ из 
тачке 4 конкурса (уверење да није осуђиван) - прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 023/891-003. Контакт особа: директор 
школе - Жужа Ранка, секретар школе - Љубомир Међо.

оШ „доСиТеЈ оБрадоВиЋ“
23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене чланом 8 став 2 
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Статутом ОШ „Дос-
итеј Обрадовић“ Фаркаждин; одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад; 
обука и положен испит за директора школе; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога, односно испиту за лиценцу, потврду о стече-
ном радном стажу у области образовања и васпитања од послодаваца 
где га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност 
којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време 
трајања рада из области образовања и васпитања) или друге доказе 
о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања (угово-
ри о раду или решења о заснивању радног односа и друго), доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Мандат директора тече од дана ступања на 
дужност. Извод из казнене евиденције прибавља школа. Фотокопије 
докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава са 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се подносе непосредно или искључиво 
поштанском пошиљком на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора“.

оШ „Бранко ЋопиЋ“
23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање стечено 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, 
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискримина-
торног понашања, утврђеног у складу са законом; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду о рад-
ном искуству, фотокопију радне књижице, уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање 
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом (школа 
прибавља по службеној дужности); лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - 
подноси се пре закључењу уговора о раду; преглед кретања у служби 
са биографским подацима; предлог програма рада директора школе. 
Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора“, доставити на адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 023/875-017.

оШ „СерВо МиХаЉ‘‘
23206 Мужља, Мађарске комуне 55

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које испуња-
ва услове прописане чланом 59 став 5 и услове прописане чланом 120 
став 1 тач. 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 - у даљем 
тексту: Закон), односно: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 
Закона за наставника основне школе, за педагога и психолога стече-
но: на студијама другог степена (мастер акадамеске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, образовање прописано Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(‚‘Службени гласник РС - Просветни гласник‘‘, бр. 11/12 и 15/13) и Пра-
вилником степену и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (‚‘Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник‘‘, бр. 11/12 и 15/13); да има дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора установе, најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
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здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски и мађарски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са радном биографијом доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или доказ о положеном испиту за лиценцу (оверена фото-
копија), потврду о раду којом се доказује да кандидат има најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена 
фотокопија), оверену фотокопију радне књижице, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеном средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или оверену фотокопију потвр-
де о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеном средњем, вишем или високом образовању на мађарс-
ком језику или оверену фотокопију потврде о положеном испиту из 
мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - доставља 
само изабрани кандидат. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља 
школа по службеној дужности. С обзиром да школа прибавља доказ о 
неосуђиваности од надлежног органа и да су за то потребни одређени 
лични подаци о кандидату, потребно је доставити и фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће бити разматране.

Напомена: С обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије није организовало обуку и полагање испита 
за директора, пријава која не садржи доказе о томе сматраће се пот-
пуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора 
у року прописаном законом. Пријаве на конкурс доставити на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс за директора школе‘‘.

оШ „Вук караЏиЋ‘‘
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које испуња-
ва услове прописане чланом 59 став 5 и услове прописане чланом 120 
став 1 тач. 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - у даљем тексту: 
Закон), односно: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона 
за наставника основне школе, за педагога и психолога стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и које има образовање прописано Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник‘‘, бр. 11/12 и 15/13) 
и Правилником степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(‚‘Службени гласник РС - Просветни гласник‘‘, бр. 11/12 и 15/13); да 
кандидат има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе; најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са радном биографијом доставити: ове-

рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту или доказ о положеном испиту за лиценцу (оверена фотокопија), 
потврду о раду којом се доказује да кандидат има најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија), 
оверену фотокопију радне књижице, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оверену фотокопију потврде о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве, оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - доставља 
само изабрани кандидат. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља 
школа по службеној дужности. С обзиром да школа прибавља доказ да 
кандидат није осуђиван од надлежног органа и да су за то потребни 
одређени лични подаци о кандидату, потребно је доставити и фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром да Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја РС није организовало обу-
ку и полагање испита за директора, пријава која не садржи доказе о 
томе сматраће се потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи 
испит за директора у року прописаном законом. Пријаве на конкурс 
доставити на адресу школе, са назнаком: ‚‘За конкурс за директора 
школе‘‘. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара шко-
ле, лично или на број телефона: 023/561-754.

СредЊа ШкоЛа „Вук караЏиЋ“
23240 Сечањ, Гимназијска 2

тел. 023/841-035

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да 
испуњава услове за рад као наставник у Средњој школи „Вук Караџић“ 
у Сечњу, за педагога или психолога школе; да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање или 
давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
поседовање држављанства РС; знање језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад; најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографске податке, односно радну 
биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом 
образовању, оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за настав-
ника или стручног сарадника, односно оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, потврду о раду у области образовања, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству - не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених - не старије од 6 месеци, остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ о испуњености 
услова из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) 
- прибавља школа. С обзиром да Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја није донело подзаконски акт који уређује про-
грам обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм 
испита, начин и поступак полагања испита за директора установе, 
пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року, 
по доношењу подзаконског акта, положи испит за директора. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве доставити на горенаведену адресу или лично у 
секретаријат школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање

Сајмови 
запошљавања
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оСноВна ШкоЛа 
„ђура ЈакШиЋ“

23220 Српска Црња, Краља Александра 63
тел. 023/811-007

е-mail: оskola@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - високо образовање стечено на 
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 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 у основној школи, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценце); обука и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора 
установе дужан је да га положи у року од годину дана од дана сту-
пања на дужност); најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању лиценце за 
рад (положен стручни испит) - оверена копија, доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење надлеж-
не службе медицине рада), уверење да кандидат није осуђиван у скла-
ду са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија), биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора школе, доказ о 
знању српског језика као језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу 
школе, непосредно или поштом препоручено, са назнаком: „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефо-
на: 023/811-007.

оШ „МиЛоЈе ЧипЛиЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја 
рада, педагога или психолога; да има дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), односно да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
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ном, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву на конкурс: био-
графија са кратким прегледом кретања у служби или радном односу, 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту 
(дозвола за рад - лиценца), оверена фотокопија уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не буде садржала уверење 
о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе), доказ о радном стажу (потврда установе 
о раду на пословима образовања и васпитања и оверена фотокопија 
радне књижице), извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена фотокопија (нов образац), уверење о држављанству - оригинал 
или оверена фотокопија, доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - доставља се непосредно уз 
конкурсну документацију и не сме бити старије од 6 месеци, уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља школа. Документа предата у фото-
копији морају бити прописно оверена, овера не сме бити старија од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се дос-
тављају на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или 
лично радним даном, од 08,00 до 14,00 часова. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 023/771-109.

ТеХниЧки ФакуЛТеТ 
„МиХаЈЛо пупин“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у свим звањима за ужу област Индустријско 
инжењерство у експлоатацији нафте и гаса, за 

предмете: Општа геологија, Индустријска геофизика, 
Истраживање својстава физичких поља

са 10% радног времена, на одређено време од 5 година 
за звање доцент/ванредни професор, а за звање редовни 

професор на неодређено време

УСЛОВИ: За звање доцента: доктор рударства, способност за настав-
ни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензијама (члан 64 Закона о 
високом образовању). Услови за звање ванредног професора: док-
тор рударства, способност за наставни рад, да има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој нау-
ке у ужој научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), однос-
но руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област 
за коју се бира и више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима. Услови за звање редовног професора: 
доктор рударства, способност за наставни рад, да има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој науке, 
као и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим домаћим часописи-
ма, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у 
научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, већи 
број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области 
објављених у међународним или водећим часописима, са рецензија-
ма, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или 
оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно 
- наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и мастер академским студијама.

Наставник у звање доцента за ужу област Индустријско 
инжењерство у експлоатацији нафте и гаса, за 

предмете: Карактеристике нафтног и гасног слоја, 
Историјат, Техника и технологија производње гаса
са 10% радног времена, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: За звање доцента: доктор техничких наука, способност за 
наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама (члан 64 Закона 
о високом образовању).

Наставник у звање доцента за ужу област Правне науке, 
за предмет: Основи радног и социјалног права

са 10% радног времена, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: За звање доцента: доктор правних наука, способност за 
наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама (члан 64 Закона 
о високом образовању).

Наставник у звање доцента за ужу област Индустријско 
инжењерство у експлоатацији нафте и гаса, за предмет: 

Хидродинамичко истраживање бушотина
са 10% радног времена, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: За звање доцента: доктор рударства, способност за настав-
ни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама (члан 64 Закона о висо-
ком образовању).

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област 
Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и 

гаса
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са просеком оцена нај-
мање осам на студијама првог степена.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкур-
са, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академ-
ском и стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, 
књиге и сами радови), подносе се Факултету, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. 
Контакт телефон: 023/550-501.
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Наш син завршава 7. разред основне 
школе и још увек не може да сагледа 
којим би се послом у животу бавио. 
Покушали смо, у неколико наврата, да 
разговарамо и да сазнамо шта је то што 
би њему било интересантно, а да уједно 
откријемо да ли има више склоности 
ка природним или друштвеним нау-
кама. На крају, не можемо да дефини-
шемо шта би то било, па вас молимо да 
нам помогнете и кажете који су услови 
потребни за долазак на професионалну 
оријентацију и када се она одржава?

Једини услов за долазак на професио-
налну оријентацију, осим заказивања тер-
мина, јесте да ученик заврши седми раз-
ред. Дакле, најранији тренутак када можете 
заказати термин је током летњег распуста. 
Заказивање је увек последњег радног дана 
у месецу за наредни месец, почев од осам 
ујутро, на телефон: 011/29 29 207. Групно 
тестирање будућих средњошколаца и сту-
дената спроводи се у девет часова ујутро, 
у заказаним терминима. Уколико ученик 
иде у преподневну смену у школи тог дана, 
добиће оправдање. Потребно је да будући 
средњошколац дође десетак минута раније, 
понесе оловку и матични број (било на не-
ком документу или записан на папиру). Тес-
тирање траје око два и по сата - важно је, 
дакле, доручковати и бити наспаван колико 
је могуће. Ученици остављају контакт теле-
фоне током тестирања, како бисмо могли да 
их позовемо на саветодавни разговор. Роди-
тељи могу доћи са дететом на разговор. У 
сваком случају, психолог прво насамо раз-
говара са дететом.

Како деца треба да бирају средњу 
школу?

За добар, промишљен избор будућим 
средњошколцима потребно је што више ин-
формација о врстама средњих школа и за-
нимањима, али и што више преиспитивања 
личних интересовања и особина, јаких и 
слабих страна. Активно трагање за инфор-
мацијама и размишљање о себи је неопход-
но да би се донела ваљана одлука. Помоћ 
у томе може пружити „Водич за основце“, 
интерактиван водич за избор занимања и 
средње школе који се налази на сајту Нацио-
налне службе за запошљавање. Ученици га 
једноставно могу пронаћи претраживањем 
преко „Гугла“ (Google), уколико унесу „Во-
дич за основце“. Друга могућност је путања: 
www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs. Водич су при-
премили психолошки саветници за плани-
рање каријере из НСЗ.  Израду штампане 
публикације омогућила је Међународна ор-
ганизација рада, а њој идентичан ПДФ, као 
и поменута интерактивна верзија, доступни 
су на сајту НСЗ.

Да ли је обавезно пријавити се на 
евиденцију НСЗ?

Не. Посао можете да тражите и ако нис-
те на евиденцији НСЗ. Међутим, да бисте 
се укључили у неки од програма које орга-
низује НСЗ, неопходно је да будете на еви-
денцији. Програми су осмишљени тако да 
унапређују ваше компетенције (способности, 
знања и вештине) и самим тим повећавају 
шансу да нађете одговарајући посао.

проФеСионаЛна 
ориЈенТаЦиЈа

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
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Сајмови професионалне оријентације и планирања ка-
ријере у Бачкој Паланци и Врбасу одржани су крајем 
прошлог месеца, у организацији служби Бачка Палан-
ка и Врбас новосадске филијале Националне службе 

за запошљавање и локалних канцеларија за младе. Ученици 
основних и средњих школа били су у прилици да се инфор-
мишу о образовним профилима и мрежи образовних инсти-
туција, о стању и кретањима на тржишту рада, а дате су им и 

смернице о правилном избору будућег занимања.
Четврти сајам професионалне оријентације и пла-

нирања каријере у Бачкој Паланци организован је у холу 
Спортско-рекреативног центра „Тиквара“, под већ традицио-
налним слоганом „Избор је твој - одлука је твоја“. На сајму се 
представило 13 средњошколских институција, три факулте-
та и једна висока струковна школа, а организован је и реални 
сусрет у оквиру којег је ученицима пружена могућност да се 
на штанду СЗТР „Фламинго“ из Челарева упознају са специ-
фичностима рада у цвећари.

- Дошао сам да покажем ученицима како у реалности 
изгледа занимање цвећар, шта и на који начин правимо. При-
премили смо различите аранжмане, као што су аранжмани у 
стаклу са мешаним песком у бојама, аранжмани у керамици 
са калама и ружама, корпице са природним цвећем и буке-
тићи са орхидејом, објаснио је Драган Штрбац, власник СЗТР 
„Фламинго“. Сви аранжмани су прављени на лицу места, а 
децу је највише занимало да виде како се праве аранжмани 
у стаклу са мешаним песком.

Ања Радун, ученица осмог разреда ОШ „Десанка Макси-
мовић“ из Бачке Паланке, на сајму се уверила да је направи-
ла добар избор средње школе.

- На сајму сам са намером да се информишем о Средњој 
стручној школи „Др Радивоје Увалић“ из Бачке Паланке. За-
довољна сам оним што сам сазнала и сада сам сигурна да 
желим да упишем смер туристички техничар у тој школи, 
истиче Ања.

На Трећем сајму професионалне оријентације и плани-
рања каријере у Врбасу, који је одржан у холу Центра за фи-
зичку културу „Драго Јововић“, представило се 14 средњих 
школа са подручја Врбаса, Црвенке, Србобрана, Куле, Новог 
Сада и Футога.

Међу учесницима била је и Средња стручна школа 
„4. jули“ из Врбаса, која покрива четири подручја рада - 
пољопривреду, производњу и прераду хране, хемију, немета-
ле и графичарство, машинство и обраду метала и саобраћај.

- На штанду смо изложили фармацеутске производе 
које су направили ученици са смера техничар за индустријс-

ку фармацеутску технологију, а демонстрирамо дестилацију 
и остале огледе из хемије. Изложили смо и прехрамбене про-
изводе за дегустацију, а припремили смо и демонстрације 
поступања са отпадом, појаснила је Наташа Баланго, профе-
сор технолошке групе предмета.  

Смерови на које ће школа вршити упис у овој школској 
години успешно су приближени деци кроз практичне демон-
страције и разговор са стручним радницима.

- Ученике је на нашем штанду највише привукло из-
вођење огледа, а њихова питања су се, пре свега, односила 

на објашњења у вези са изложеним експонатима и апара-
туром, истакла је Мирјана Шијачки, професор технолошке 
групе предмета у Средњој стручној школи „4. jули“, и изра-
зила наду да ће овај сајам допринети успешној реализацији 
уписа у нову школску годину. 

На штандовима НСЗ ученици су могли да преузму 
„Водич за избор занимања“. У директном контакту са пред-
ставницима образовних институција, Филијале Нови Сад и 
локалних општинских канцеларија за младе, путем инфор-
мативног материјала и презентација информисано је преко 
600 ученика, у погледу перспектива и могућности даљег об-
разовања, усавршавања и запошљавања. 

М. Милић Ђорђевић

Ученици комплетирају знања која им могу бити од велике помоћи у даљем планирању 
каријере и преузимају одговорност за доношење адекватних одлука о избору школе и 

занимања

ИЗБОР ЈЕ ТВОЈ - ОДЛУКА ЈЕ ТВОЈА

РАДИМО ЗА БУДУЋНОСТ

   Сајам професионалне оријентације у Нишу, у организа-
цији Филијале Ниш НСЗ, одржан је 30. априла, на Нишком 
сајмишту. Своје програме, смерове и достигнућа предста-
вило је 20 средњих школа. 
   „Данас радимо за нашу будућност. Сви који посете сајам 
имаће прилику да сазнају много тога о бројним занимањи-
ма и изаберу оно право за себе. Прави резултати оваквих 
сајмова би били да за неколико година, услед правилног 
одабира школе, дође до пада незапослености“, изјавио је 
градски већник Бранислав Ранђеловић, који је у име града 
свечано отворио манифестацију.
   Бобан Матић, директор Филијале Ниш НСЗ, истакао је зна-
чај избора који је пред ученицима завршних разреда основ-
них школа и пожелео им успех у правом одабиру будућег 
позива. Пракса организовања оваквих сајмова одлично је 
прихваћена од стране школа. 
   „Ми смо редовни учесници сајмова професионалне оријен-
тације и мишљења сам да је ово изванредна прилика да 
будући ученици средњих школа добију информације о свим 
школама на једном месту“, истакла је Милица Стевановић, 
педагог Економске школе из Ниша.
   Преко хиљаду основаца је продефиловало сајмом тра-
жећи одговоре на бројна питања која свакако имају пре 
састављања листе жељених школа.
   „Размишљам о билингвалном одељењу какво постоји у 
Гимназији ’Бора Станковић’. Управо сам била на њиховом 
штанду и заиста ми се то свиђа, јер имам смисла за стране 
језике. Видећу, ваља размислити“, каже Наташа.

В. Крстић

Сајмови професионалне оријентације и планирања каријере у Бачкој Паланци и Врбасу
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Сајам запошљавања у Нишу, у организацији Филијале 
Ниш Националне службе за запошљавање, одржан је 
29. априла, на Нишком сајмишту. Простор за одржа-
вање манифестације ЈКП „Тржница“ Ниш бесплатно је 

уступило Националној служби. На сајму је учествовало 26 
послодаваца, који су исказали потребу за попуном око 300 
слободних радних места.

“Захваљујем свим послодавцима који су узели учешће 
на данашњем сајму. Ова манифестација је прави пример 
како могу сарађивати држава, локална власт и приватни 
сектор у решавању једног заједничког горућег проблема, а 
то је - незапосленост”, истакао је директор нишке филијале 
Националне службе за запошљавање, Бобан Матић.

“Град Ниш и нишка филијала Националне службе за 
запошљавање већ дужи низ година раде на томе да пруже 
незапосленима прилику да лакше дођу до посла. Захвалио 
бих свим послодавцима који су узели учешће у овој значајној 
манифестацији и изразио наду да ће управо данас успети 
да дођу до квалитетних кадрова за расположиве позиције”, 
изјавио је помоћник градоначелника Јован Стојковић, који је 
у име града свечано отворио сајам.

Сајам је обележила изузетно велика посећеност - око 
6000 Нишлија је оставило своје биографије и било у прилици 
да оствари непосредан контакт са представницима послода-
ваца. Међу штандовима који су привукли највише пажње је 
био штанд “Џонсон електрика” (Johnson Electric), чији су пред-
ставници прикупили око 2500 радних биографија. 

“Сајам је заиста добро организован и пријатно смо из-
ненађени бројем људи који се интересују за посао код нас. 
Од посебне важности нам је да имамо велику базу из које 
ћемо изабрати најквалитетније кандидате”, истакла је Ана 
Митровић, менаџер људских ресурса у компанији “Џонсон 
електрик”.

У оквиру сајма организована је и конференција за ме-
дије, у циљу представљања истраживања „Анкета послода-
ваца 2014“, које Национална служба за запошљавање спро-
води од 1. априла. 

“Анкета се реализује у личном контакту са представни-
цима послодаваца. До краја јуна очекујемо прве резултате, 
који ће нам пружити увид шта је заиста потребно послода-
вцима, како би Национална служба за запошљавање што 
прецизније формулисала активне мере политике запошља-
вања. Овом приликом бих желео да истакнем и одличну 
сарадњу коју смо остварили са удружењима послодаваца, 
асоцијацијама малих и средњих предузећа и привредним 
коморама. Уједно бих апеловао на послодавце да се одазову 
и попуне анкету, јер што буде већи одзив, то ће и квалитет 
добијених резултата бити већи”, изјавио је Зоран Матовић, са-
ветник директора Националне службе за запошљавање.

“Анкета коју спроводимо није ни научни ни академски 
подухват, већ има крајње практичан карактер и примену. 
На бази добијених резултата мере Националне службе за за-
пошљавање ће се прилагођавати потребама послодаваца и 
уједно допринети унапређењу квалитета услуга које Нацио-
нална служба пружа својим корисницима“, истакао је Миха-
ил Кубиш, вођа пројектног тима.

Конференцији за медије су присуствовали представни-
ци послодаваца, као и представници локалних самоуправа и 
Регионалне привредне коморе Ниш.

В. Крстић

УСКЛАЂЕН СИСТЕМ ПОНУДЕ И ПОТРАЖЊЕ

На конференцији за новинаре у Новом Саду истакнут
значај истраживања „Анкета послодаваца 2014“

   Поводом истраживања „Анкета послодаваца 2014“, које 
реализује Национална служба за запошљавање уз подрш-
ку пројекта Европске уније, одржана је конференција за 
новинаре у организацији Филијале Нови Сад НСЗ, у Реги-
оналној привредној комори Нови Сад. О сврси и очекива-
ним резултатима истраживања говорили су Михал Кубиш, 
вођа пројекта „Подршка креирању политике запошљавања 
заснованом на подацима“, у оквиру којег НСЗ реализује ан-
кету, Владимир Васић, кључни експерт Пројекта за прогно-
зе и евалуацију и Драган Ђукић, саветник директора НСЗ.    
Поред представника Филијале Нови Сад НСЗ, конференцији 
су присуствовали и представници Уније послодаваца Војво-
дине и Удружења занатлија Нови Сад.
   „Истраживањем можемо утврдити узрок проблема у за-

довољавању кадровских потреба у одређеној средини“, ис-
такао је Владимир Васић, кључни експерт пројекта и додао 
да НСЗ може да планира организацију конкретних обука 
незапослених, уколико је узрок тог проблема недостатак 
одређених знања и вештина на тржишту рада.
На конференцији је упућен позив послодавцима да учест-
вују у истраживању „Анкета послодаваца 2014“, с обзиром 
да ће резултати допринети квалитетнијем задовољавању 
њихових потреба за радном снагом.  
   „Користећи се резултатима анкете сервисираћемо потре-
бе послодаваца, тако што ћемо организовати краће обуке 
за незапослена лица или утицати на редизајн система обра-
зовања, поготово средњег, како би ученици били боље при-
премљени за свет рада, посебно у оквиру занатских зани-
мања“, нагласио је Драган Ђукић, саветник директора НСЗ. 
   Истакнут је значај резултата истраживања у сагледавању 
целокупних потреба тржишта рада на основу информација 
о претходној запослености, искустава са запошљавањем и 
будућих планова и потреба за радницима. 

М. Милић Ђорђевић

Сајам запошљавања у Нишу

ПРИМЕР ДОБРЕ САРАДЊЕ
Сајам је обележила изузетно велика посећеност - око 6000 Нишлија је оставило своје 

биографије и било у прилици да оствари непосредан контакт са представницима 
послодаваца
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Пројекат MATCHdo, који је реализован у оквиру Про-
грама целоживотног учења (Lifelong Learning 
programme), резултирао је стратешким документом 
„Предлог програма мера развоја људских потенција-

ла, модернизације система формалног и неформалног обра-
зовања и стварања предуслова за запошљавање у Републици 
Србији од 2014. до 2020. године“. Пројекат је финансиран од 
стране Европске комисије, а пројектни партнери су: Нацио-
нална служба за запошљавање, Отворени универзитет Су-
ботица и Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице. 

„Предлог програма мера Machdo пројекта садржи идеје 
и решења за превазилажење насталог јаза између понуде, 
тржишта радне снаге и захтева послодаваца, у складу је са 
свим релевантним националним, али и европским страте-
гијама и може послужити као решење приликом даљег рада 
на реформама образовања, подстицајима привредног раста 
и смањењу незапослености“, истакао је Зоран Матовић, ди-
ректор пројекта у Националној служби за запошљавање, на 
завршној конференцији пројекта, коју је 28. априла, у Београ-
ду, организовала НСЗ у сарадњи са пројектним партнерима. 

Учесници конференције су указали да овај документ 
предлаже применљива решења, јер је усаглашаван са неко-
лико релевантних стратегија Републике Србије - Стратегијом 
развоја образовања у Србији до 2020. године, Стратегијом об-
разовања одраслих у Републици Србији, Националном стра-
тегијом запошљавања за период 2011-2020. године, Развој-
ном стратегијом Републике Србије 2011-2020. и Стратегијом 
Европа 2020: стратегија за паметни, одрживи и инклузивни 
раст.

„Биће веома изазовно адаптирати у кораку образовни 
систем према потребама будућих привреда. Са овим пробле-
мом се не суочава само Србија, већ и окружење, БиХ, Хрват-
ска, па и Словенија, где се  неке средње и високе школе поно-
во адаптирају на веома брз темпо којим се данас свет мења. 
Потребно је привреднике доводити на факултете да држе 
предавања, а студентима увести обавезну пословну прак-
су“, рекао је мр Павле Будинчевић, програмски директор 
Отвореног универзитета Суботица. Он је указао да су посло-
давци који су учествовали у Machdo пројекту као највеће 
пропусте навели пропусте у образовању, што кандидати за 
посао не знају основне рачунарске програме, затим стране 
језике, вештине комуникације и презентације, разумевање 
тржишта, али и незаинтересованост младих људи да раде 
нешто другачије или да прихвате посао ван свог места стано-
вања. Млади људи нису довољно заинтересовани за занатске 
школе, иако у Србији има око 40.000 таквих непопуњених 
радних места.

Акционим планом пројекта MATCHdo, који је изнео мр 
Павле Будинчевић, предвиђена је модернизација и усклађи-
вање система средњег стручног и високог образовања са 
потребама тржишта рада и друштва у целини, практично 
школовање кадрова за постојећа и будућа дефицитарна за-

нимања, односно реафирмација заната. Такође, предвиђе-
на је изградња система неформалног образовања и његово 
усклађивање са ЕУ регулативом, успостављање функцио-
налног и обухватног система квалификација, унапређење 
привредног амбијента и тржишта рада, стимулисање за-
пошљавања и повећање мотивисаности незапослених кроз 
идентификацију њихових потенцијала и креирање личних 
развојних планова. Пројектни предлози садрже дефинисане 
циљеве, активности као и предлоге носилаца пројекта.  

Предлог програма мера полази од дијагностификова-
не образовне и привредне реалности у Републици Србији и 
садржи све релевантне идеје, практична искуства, решења 
и закључке до којих се дошло путем међусобног дијалога 
представника јавног, приватног и цивилног сектора. Им-
плементација пројекта је започета 1. априла прошле године, 
анкетирањем 40 великих страних инвестиционих компанија 
које послују у Србији, као и малих и средњих предузећа у до-
маћем власништву. Ове компаније су лоциране у градовима 
који су укључени у пројекат - у Инђији, Лесковцу, Београду, 
Крагујевцу, Ваљеву, Новом Саду, Суботици и Нишу, у којима 
су након анкете организовани округли столови. Циљ анкете 
послодаваца је био испитивање и оцењивање мобилности 
радне снаге, компетенција и особина које захтевају од по-
тенцијалних запослених, сарадња са НСЗ, процена квалите-
та знања којима располажу кандидати. Резултати те анкете, 
као и анкете послодаваца коју већ четврту годину заредом на 
узорку од око 7000 послодаваца ради НСЗ, али и прикупљени 
подаци у области формалног и неформалног образовања, за-
пошљавања, незапослености и нивоа привредне активности 
у Републици Србији, презентовани су на округлим столови-
ма који су окупили послодавце, представнике институција 
формалног и неформалног образовања, цивилног сектора 
и НСЗ. Учесници пројекта су кроз јавну расправу и дебату 
о актуелним проблемима, на бази изнетих идеја, креирали 
могућности и решења за превазилажење јаза између понуде 
тржишта радне снаге и захтева послодаваца.

М.Колаковић

Завршна конференција MATCHdo пројекта

У ФУНКцИјИ тржИштА рАдА И 
прИвреде

Предлог програма мера садржи идеје и решења за превазилажење насталог јаза између 
понуде, тржишта радне снаге и захтева послодаваца, у складу је са свим релевантним 

националним, али и европским стратегијама
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Канада је најавила да ће увести нови модел активног 
довођења економских имиграната, назван „Брзи улазак“, 
преносе агенције. „Тај модел представљаће револуцију у на-
чину привлачења квалификованих досељеника и омогућа-
ваће им да се овде брже запошљавају“, изјавио је канадски 
министар за држављанство и имиграцију Крис Александер.

„Брзи улазак“ биће омогућен од јануара 2015. и пружаће 
већу флексибилност и брже испуњавање захтева за радном 
снагом за она радна места за која нема довољно Канађана. 
Кандидати за рад и усељење који имају важећу понуду за 
посао у Канади или номинацију по провинцијским програ-
мима биће брзо позвани да се пријаве за добијање статуса 
сталног резидента.

Нови програм намењен је квалификованим и стручним 
кандидатима и омогућиће владиним службама да изаберу 
најбоље међу њима, чак и пре оних који су тренутно први на 
листи, преносе подгоричке „Вијести“. 

Очекује се да ће тим програмом бити спречено нагоми-
лавање нерешених захтева, јер ће бити решавани најдуже до 
шест месеци од дана када кандидат добије позив за долазак 
у Канаду по једном од четири државна програма за прилив 
квалификоване радне снаге.

„Брзи улазак“ даће кључну улогу у избору економских 
имиграната послодавцима и њихову саветодавну улогу ка-
надској влади. Од 2006. до 2013. у Канаду се доселио рекор-
дан број људи по разним основама - просечно 257.000 сваке 
године. Прошле године готово 130.000 досељеника добило је 
канадско држављанство.

Канади недостају радници и младо становиштво. Иако 
није обећана земља, има неких предности о којима млади 
незапослени у Србији могу само да сањају. Министар посло-
ва, квалификација, обуке и рада канадске провинције Ал-
берта, Томас Лукачук (Thomas Lukaszuk), каже како постоји 
велика потреба за страним радницима и критикује незадо-
вољство Канађана због увоза радне снаге. Алберта са својих 
3,3 милиона становника има једну од најбрже растућих 

економија у Канади, с највећим налазиштима нафте, али и 
моћном пољопривредом. У Алберти ће у следећих 10 година 
бити отворено више од 400 хиљада радних места, али Ка-
нађани ће моћи да попуне само 75 посто тога броја.

„Алберта има изразиту потребу за великим бројем 
квалификованих страних радника. Ми једноставно немамо 
довољно канадских радника да бисмо попунили постојећа 
радна места у многим занимањима. Као министар одгово-
ран за рад у Алберти, изузетно сам незадовољан када дође 
до ситуације да се моји суграђани буне око уласка страних 
радника“, каже министар, пореклом Пољак, за „Слободну 
Далмацију“, коментаришући инцидент који се недавно до-
годио са хрватским радницима. Наиме, једна нафтна ком-
панија (Kearl Oil Sands) отпустила је 65 канадских радника, 
који су на нафтном пољу у Едмунтону радили за надницу 
од 36 канадских долара на сат, а уместо њих је истог дана 
запослен једнак број радника из Хрватске, који су пристали 
на упола мању накнаду - 18 долара по сату. Потез нафтне 
компаније изазвао је велику буру у јавности, јер према ка-
надским законима компаније не смеју запошљавати страну 
радну снагу, пре но што посао понуде домаћим радницима. 

А.Б.

Тражена занимања

Незапослени машински инжењери и инжењери електротех-
нике, програмери, психолози, стоматолози, медицинске сес-
тре и многи који годинама чекају на посао у Србији, могли би 
да размисле и да се за послом запуте у иностранство. Сајт 
„Где инвестирати“ објавио је списак занимања која су тра-
жена у различитим земљама у иностранству. Према овом 
сајту, с дипломом машинског инжењера посао је најлакше 
наћи у Мађарској, где је ова струка поприлично тражена. 
Особе с том квалификацијом могу се запутити и у Словенију, 
Немачку и Аустрију, јер и тамо имају шансе да нађу посао.
Психолози који годинама чекају на посао у Србији тражени 
су у Данској, Финској, Норвешкој, Шведској и Канади. Сто-
матолози могу да рачунају на посао у Немачкој, САД, Ка-
нади и Аустрији. Незапослени програмери посао у струци 
могли би да пронађу у Аустрији, Русији, Луксембургу, али и 
Данској, Чешкој и Уједињеним Арапским Емиратима.
Аустрија, Немачка, Мађарска, Пољска, Шведска и УАЕ су 
земље у које би трбухом за крухом могли да крену инжење-
ри електротехнике. Иако је велики број медицинских рад-
ника из Србије већ нашао посао у западној Европи, за меди-
цинским сестрама и даље постоји интересовање у Аустрији, 
Немачкој, Словенији, Мађарској, Швајцарској и УАЕ. Иако 
је куварска професија добро плаћена и у Србији, на бироу 
чекају 1.933 кувара. Њима би се срећа могла осмехнути у 
Канади, Новом Зеланду, Белгији, Норвешкој и у УАЕ.

Посао ван граница

КАНАДА ПОДИЖЕ РАМПУ
„Брзи улазак“ биће омогућен од јануара 2015. и обезбедиће већу 
флексибилност и брже испуњавање захтева за радном снагом 
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Широм Европе гради се све више бициклистичких 
ауто-путева, који не само да су добри са стано-
вишта саобраћајних гужви и загађења, већ и за 
здравље људи, чиме се умањују трошкови ле-

чења. Копенхаген је прошлог месеца добио 29. aуто-пут за 
бициклисте, Берлин их има 12, а Шведска ће ускоро имати 
први са четири траке. Ауто-путеви за бициклисте првенстве-
но су намењени онима који до посла или школе путују више 
од пет километара. Разликују се од бициклистичких стаза, 
јер имају све одлике правих путева у друмском саобраћају. 
То значи, поред осталог, да су путеви за бициклисте прави 
колико је то могуће, како би се саобраћај одвијао брзо, да су 
шири од стаза и да се зими и са њих уклања снег. Није зане-
марен ни комфор, па су на сваких километар и по постављене 
пумпе за гуме. У Копенхагену су, такође, са приближавањем 
центру града семафори све боље усклађени, па бициклисти 
могу да користећи „зелени талас“ возе 20 километара на сат 
без честог мењања брзине.

Бициклистички ауто-путеви, како истичу заговорници 
бициклизма, треба да премреже целу Европу и помогну вла-
дама, нарочито у време кризе, да смање издвајања за здрав-
ство. Процењује се да мрежа бициклистичких ауто-путева у 
овом тренутку штеди Данској 40 милиона евра годишње у 
виду трошкова за здравство, при чему за изградњу и одржа-
вање ауто-путева иде тек мала сума новца. Такође, најновије 
истраживање „Откључавање нових могућности“ показује да 
би више од 76.000 људи нашло посао у „зеленом“ превозу, 
уколико би велики европски градови увели систем јавног 
превоза бициклом, какав има Копенхаген. Људи би могли да 
се запосле у малопродаји и на одржавању бицикала, у наба-

вци опреме и одеће за бициклисте, на пољу урбаног развоја 
и нових шема мобилности. Уз добробити по животну средину 
и здравље људи, то би значило и подстицај локалној еконо-
мији.

Користи од уређеног градског превоза бициклом су ви-
шеструке - мање загађење ваздуха и трошење горива, добро-
бит за здравље људи, мање буке и страдалих у саобраћајним 
несрећама.

Процењује се да би, уколико би Београд имао систем као 
Копенхаген, могло да се отвори 1.866 радних места у јавном 
превозу бициклом и спасе 255 људских живота годишње. 
Удео превоза бициклом у јавном превозу у Београду сада је 
1%, а на пословима повезаним са тим типом превоза ради 
75 радника, док се готово половина становника Копенхагена 
вози на посао или у школу бициклом, а 26% свих путовања 
у том граду обави се на бициклу. Са Копенхагеном једино 
може да се мери Амстердам, где се 33% јавног превоза оба-
ви бициклом. По том критеријуму добро су позиционирани и 
Берлин (13%) и Љубљана (10%), док се остале земље углавном 
врте око 3%.

Извештај „Откључавање нових могућности“ Регионал-
не канцеларије за Европу Светске здравствене организације 
(СЗО) и Економске комисије УН за Европу (УНЕЦЕ), први пут је 
показао да је улагање у „зелени“ и здрав транспорт добро не 
само за здравље и човекову околину, већ и економски унос-
но. Директорка Светске здравствене организације за Европу, 

Бициклом до радних места

Бициклистички ауто-путеви, како истичу 
заговорници бициклизма, треба да премреже 
целу Европу и помогну владама, нарочито у 

време кризе, да смање издвајања за здравство. 
Најновије истраживање показује да би више од 
76.000 људи нашло посао у „зеленом“ превозу, 

ако велики европски градови уведу систем јавног 
превоза бициклом, какав има Копенхаген

ОТКРИВАЊЕ 
НОВИХ 

МОГУЋНОСТИ

Активна подршка

Полис, мрежа европских градова и региона који подсти-
чу кретање, дуго указује да шетња и бициклизам умањују 
издвајања за здравство, доприносећи смањењу загађења 
и гужви. У тој мрежи кажу да, иако се бројним европским 
политикама признаје да постоји веза између превоза и 
здравља, и даље постоји потреба за новим иницијативама, 
укључујући институције Европске уније, како би се што више 
промовисале здравствене користи активног превоза. 
Флоринда Боскети, менаџерка Полиса, каже да се градо-
ви из мреже оријентишу на политике усмерене на заштиту 
животне средине и подршку бициклизму и да су им, иако 
Европска комисија финансира много бициклистичких проје-
ката, потребне детаљније информације о „градској по-
кретљивости“ и могућностима финансирања инфраструк-
туре за бициклисте.
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Зузана Јакан, стога позива европске владе да инвестирају у 
„зеленији“ превоз (који мање загађује животну средину).

„Користи од тих инвестиција су енормне и укључују 
нова радна места, здравије људе захваљујући физичким 
активностима, мање повређених у саобраћајним удесима, 
мање буке и бољи квалитет ваздуха“, истакла је Зузана Јакан, 
а преноси сајт Еурактив.

Према подацима из извештаја, загађење ваздуха, које је 
углавном последица транспорта, однесе готово пола мили-
она живота годишње, у саобраћајним несрећама гине 90.000 
људи сваке године, а изложеност превеликој буци са улица 

погађа готово 70 милиона људи. Превоз укупној емисији 
гасова који изазивају ефекте стаклене баште у Европи и Се-
верној Америци доприноси са 24%. С обзиром да не подстиче 
физичке активности, превоз је одговоран и за готово милион 
смртних случајева годишње.

Свеукупни трошкови повезани са неодрживим превозом 
могу да достигну 4% бруто домаћег производа (БДП) неке 
земље. Процењује се да би Будимпешта, када би усвојила сис-
тем превоза бициклом који има главни град Данске, годишње 
сачувала 298 живота, Лондон 542, Мадрид 211, а Париз 174. 
Како се наводи у извештају, кроз Париску декларацију европ-

ске земље „стварају нову визију зелене и здраве мобилности 
и превоза за одрживи живот за све, повезујући унапређење 
здравља и одрживости са социо-економском правдом“. Све 
то ће се подстицати новим циљевима и оруђима, укључујући 

нови приоритет интегрисања превоза, здравља и животне 
средине у политике урбаног и просторног планирања.

Предвиђени су и паневропски мастер планови за промо-
цију превоза бициклом, снажење партнерства са градским 
властима, организацијама цивилног друштва и истражива-
чима, мобилизација младих и њихових организација.

А.Б.

      Физичка (не)активност

   Специјално истраживање Европске комисије Еуробаро-
метар показало је да 59% грађана ЕУ никада или ретко 
вежба или се бави спортом, док 41% практикује физичке 
активности барем једном недељно. Најактивнији су станов-
ници Шведске, где 70% испитаника вежба најмање једном 
недељно, а следе Данци (68%) и Финци (66%). 
   Највише испитаника који не вежбају и не баве се спортом 
регистровано је у Бугарској (78%), на Малти (75%), у Пор-
тугалији (64%). У парковима или напољу спортом се бави 
или вежба 40% Европљана, 36% каже да то ради код куће, 
а 25% на путу од куће до школе, радног места или продав-
нице.
   Мушкарци се чешће од жена баве спортом или неким 
другим физичким активностима, при чему је та разлика по-
себно уочљива у старосној групи од 15 до 24 године. Поред 
тога, две трећине (69%) испитаника широм ЕУ обично про-
води у седећем положају између 2,5 и 8,5 сати дневно. 
Мањак физичких активности може да води хроничним бо-
лестима, попут кардиоваскуларних и можданог удара, дија-
бетеса, високог нивоа лошег холестерола и гојазности.
Нова истраживања објављена у Француској упозорила 
су да гојазност у Европи поприма размере епидемије. Из 
Међународног удружења спорта и културе Уја поручују да, 
иако Комисија има неке компетенције у области здравства, 
ЕУ може да има значајну улогу и на пољу унапређења фи-
зичких активности. Они посебно указују на потребу затва-
рања јаза између пет земаља које предњаче по физичким 
активностима и европског просека. У истраживању се на-
води и да нарочито локалне власти треба да ураде више да 
охрабре грађане да буду физички активнији.

    Изнајми бицикл

   Сваке секунде у главном граду Француске изнајми се 
најмање један бицикл, што је лако, јер су станице за из-
најмљивање у оквиру система Велиб на сваких 300 мета-
ра и у оптицају је више од 20.000 бицикала. Претплата за 
изнајмљивање бицикала иде граду Паризу, а системом Ве-
либ управља компанија Жи Се Деко (JCDecaux), која граду 
нуди услуге у замену за рекламни простор. Од претплате за 
изнајмљивање бицикала годишње се убире 15-20 милиона 
евра.
   Бицикл се може изнајмити на сат или на дан, може да се 
плати и картицом, али најбоље пролазе они са годишњом 
претплатном картом за коришћење Велибовог бицикла, која 
кошта 29 евра и уз њу је првих пола сата вожње бесплатно, 
а за вожњу након тога се додатно плаћа. Велибову годишњу 
претплату сада има четврт милиона Парижана, а број оних 
који у интересу здравља и смањења загађења у граду ко-
ристе бицикле, Велибове или своје, и даље расте.
   У неким градовима пројекат изнајмљивања бицикала 
функционише без рекламног простора који користи Деко, 
само по основу претплате или дневне наплате. Тада је, 
међутим, цена изнајмљивања четири пута већа, па се и 
бицикли мање узимају. Пројекат изнајмљивања бицикала 
покренут је 2001. године у Бечу, а данас се бицикли могу 
изнајмити у 66 градова широм света.
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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)


