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У Србији је незапослено 30 посто становништва, а 100 хиљада људи живи на граници сиромаштва. Почетком октобра два велика синдиката најавила су протесте због пада стандарда грађана и поскупљења. Предлог Савеза самосталних синдиката Србије
је био да се првог новембра крене са протестима, и то у Нишу,
који је са великом стопом незапослености симбол стагнације и
лошег стања на југу Србије, након чега би се протести по одређеној динамици проширили и на друге градове Србије. Међутим,
протести су одложени, јер је процењено да излазак на улице није
изводљив. О разлозима за покретање протеста, али и о одлуци
да се они за сада обуставе, разговарали смо са Љубисавом Орбовићем, председником Савеза самосталних синдиката Србије.
Важећи Закон о раду донет је 2005. године. Није баш увек био
доследно примењиван, а у случајевима кршења, судски спорови
трајали су од две до пет година, уз велику укупну цену поднесених тужби. И поред тога, ниједна од наведених чињеница није
пресудно утицала на покретање процедуре за измене поменутог
закона. Иако се не прецизира када би измене и допуне могле ући
у завршну фазу, већ сада се може закључити да ће најављена додатна либерализација прописа сигурно обрадовати послодавце
и потенцијалне инвеститоре, јер се на тај начини домаће радно
законодавство донекле усклађује са европским. Са друге стране,
представници синдиката тврде да није добро што се предложене
измене планирају у складу са ставовима ММФ, а да се при томе
не води довољно рачуна о правима радника.
Непоседовање одговарајућих квалификација основни је
узрок незапослености младих, а образовање, или боље речено,
профил образовања, једна од пресудних одредница у будућем
статусу младих на тржишту рада. Резултати истраживања су
показали да 39 одсто послодаваца организује додатне обуке и
усавршавање за младе без посла, док само 38 одсто послодаваца
организује стручну праксу, у којој трећина младих види решење
за боље позиционирање на тржишту рада. Више од половине
послодаваца (54%) нема у плану ново запошљавање, а младима
највише замерају недовољну ангажованост, незаинтересованост,
кашњење, лошу комуникацију и пословну културу, неозбиљност
и недостатак стрпљења.
Унапређење рада сектора малих и средњих предузећа, у
условима пада упослености привредних капацитета, намеће се
као реална могућност за развој општине Трстеник. Добар пример
успешног и друштвено одговорног предузећа је „Металопластика“ из Старог Трстеника, чији је основни задатак запошљавање и
професионална рехабилитација особа са инвалидитетом. У фирми су запослена 52 радника, од којих 32 особе са инвалидитетом.
Град Трстеник је свој углед градио на развијеној индустријској производњи у „Првој петолетки“. Приватизација овог
гиганта, од кога зависи и судбина читавог града, представља велики проблем. У овом тренутку компанија настоји да подмлади
свој кадар и привуче младе и образоване кадрове.
„Охрабрује чињеница да пре две године млади људи нису
били заинтересовани за посао у овој компанији, а на недавно одржаном сајму запошљавања у нашем граду највеће интересовање
незапослених забележено је управо на штанду Прве петолетке“,
нагласио је председник Општине Трстеник, Мирослав Алексић.
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Одржан 12. међународни конгрес малих и средњих предузећа

ВЕЛИКИ НАПРЕДАК
У РЕФОРМАМА

Предузетништво и мала и средња предузећа су један од одлучујућих чинилаца убрзања
привредног развоја и бржег запошљавања. У земљама ЕУ показао се као битан развојни
ресурс и акционо оријентисани начин размишљања, који у центар пажње ставља
иновативно понашање

С

рпска асоцијација малих и средњих предузећа, уз подршку Организације за економску сарадњу и развој и Европске асоцијације малих и средњих предузећа и занатлија,
организовала је прошле недеље 12. међународни конгрес
малих и средњих предузећа. На поменутом конгресу још
једном је подржана интернационализација овог сектора и укључивање у водеће кластере Европе и света. Посебно је истакнута
потреба за јачањем предузетничке свести, стимулисањем предузетничких иницијатива и подршке у развоју предузетника, са
циљем генерисања економског и привредног раста.
Говорећи на отварању конгреса, председник Скупштине Србије, Небојша Стефановић, позвао је стране инвеститоре да улажу
у мала и средња предузећа у Србији, да запошљавају и остварују
профит, и додао да ће парламент законима помоћи да имају добар
пословни амбијент.
„Неопходно је да се створе партнерски односи државе и привреде, да унапредимо сарадњу и донесемо боља законска решења,
ако је то потребно“, рекао је Стефановић.

Предузетништво и мала и средња предузећа су један од одлучујућих чинилаца убрзања привредног развоја и бржег запошљавања. У земљама ЕУ показао се као битан развојни ресурс и
акционо оријентисани начин размишљања, који у центар пажње
ставља иновативно понашање. Иако је до сада препрека на том
плану у Србији била сложена законска и друге регулативе, судећи
по недавно објављеном заједничком извештају Организације за
економску сарадњу и развој, Европске комисије, Европске фондације за обуку и Европске банке за обнову и развој, за 2012. годину,
оцењено је да су перформансе Србије боље од регионалног просека. Посебно се истиче да је стратегија иновација Србије међу најнапреднијим у региону.
Знатно је реструктурисана и политика малих и средњих предузећа кроз регионалне развојне елементе, трансформисањем
националне агенције за мала предузећа у регионалну развојну
агенцију и уједињавањем Развојног и Гарантног фонда, како би се
обезбедиле гаранције за кредите и средства за започињање бизниса.
И остале земље Западног Балкана на путу ка ЕУ и Турска
знатно су поправиле пословну климу у последње три године, наводи се у извештају, али њихове владе треба да уведу нове политике

усмерене на подршку малим и средњим предузећима, ако желе да
подстакну раст и запошљавање. Лидери по реформама у сектору
малих и средњих предузећа и конвергенцији са правним тековинама ЕУ су Србија, Хрватска и Турска. За Хрватску се истиче да
је убележила боље резултате од просека у региону у готово свим
областима, осим код процедуре банкротства и јавних набавки, а за
Турску да је развила добру политику за мала и средња предузећа,
уз подршку низа добро успостављених институција.
Истиче се и да је Привредна комора Србије укључена у развој
стратегије учења о предузетништву, као и да бројне организације
прате потребе малог бизниса за радном снагом. У извештају се наводи и да мала и средња предузећа у Србији чине 98,8% регистрованих субјеката, њихов удео у укупном броју запослених је 65,9%,
а учешће тог сектора у додатој вредности је 56,3%.
Србији се у извештају саветује да унапреди окружење за пословање креирањем и спровођењем подстицаја за динамичнији
рад предузећа. Такође, указује се да пословни инкубатори треба
да буду више фокусирани на подршку иновација. Поред тога, Србија треба да унапреди процедуре код банкротства, посебно јачањем ефикасности судова који су, како је оцењено, и даље спори и
неефикасни. Србији се препоручује и да унапреди тзв. зелену економију, како би пружила нове прилике сектору малих и средњих
предузећа. У наредној стратегији за мала и средња и предузећа
приоритет Србије треба да буду еколошка ефикасност и еколошке
иновације, уз јасне мере и циљеве у целом сектору.
СМЦ

Снага и слабости
Напредак реформи политика за мала и средња предузећа на Западном Балкану прати се од 2009. године, а у овогодишњи извештај је први пут укључена Турска. Извештај је
представљен 23. октобра, у Загребу, на самиту предузетника
у организацији хрватске владе, Европске комисије и Центра за
обуку предузетника Југоисточне Европе. Индекс политике за
мала и средња предузећа рачуна се на основу 108 индикатора,
којима се мере снага и слабости политика у сектору и њихово
спровођење, пореде искуства и перформансе, постављају приоритети и мери конвергенција са принципима Акта о малом
бизнису за Европу.

Измене и допуне Закона о раду

КАКО ПОМИРИТИ ИНТЕРЕСЕ

Док послодавци сматрају да су измене неопходне, најаве о промени радног законодавства нису
прихватљиве за синдикате, јер могу да угрозе ионако мала права запослених. Предлагачи измена тврде
да ће инсистирати на социјалном дијалогу и постизању пуне сагласности свих социјалних партнера

В

ажећи Закон о раду донет је 2005. године. Није баш увек био
доследно примењиван, а у случајевима кршења, судски спорови трајали су од две до пет година, уз велику укупну цену
поднесених тужби. И поред тога, ниједна од наведених чињеница није пресудно утицала на покретање процедуре за измене поменутог закона. Иако се не прецизира када би измене и допуне
могле ући у завршну фазу, већ сада се може закључити да ће најављена додатна либерализација прописа сигурно обрадовати послодавце
и потенцијалне инвеститоре, јер се на тај начини домаће радно законодавство донекле усклађује са европским. Са друге стране, представници синдиката тврде да није добро што се предложене измене планирају у складу са ставовима ММФ, а да се при томе не води довољно
рачуна о правима радника.
Јован Кркобабић, министар рада, запошљавања и социјалне политике, каже да све треба добро промислити, како би се нашла решења
прихватљива и за послодавце и за раднике, а истовремено економски
могућа.

годишњи одмор распоређује другачије, па је предложено да први део
одмора може да траје и две недеље, а не најмање три.
Иако се, као и већина представника синдиката, слаже да треба
променити одредбу важећег Закона о раду која се тиче отпремнина,
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, Зоран Михајловић, каже за „Време“ да је најава о промени Закона о раду неприхватљива за синдикат и може да угрози ионако мала права запослених у
Србији.
„Проблем је у томе што су нови закон писали ММФ и страни инвеститори, који су мало водили рачуна о правима радника, односно
писано је онако како одговара људима који се баве инвестицијама,“
тврди Михајловић.
Послодавци сматрају да су измене закона неопходне, јер је последњи Закон о раду садржао одредбе које је време потпуно превазишло.
„Закон, овакав какав је, одговора више односима у средњим и
великим предузећима, мада и тамо ствара велике трошкове у пословању и често непотребно бирократизује однос послодавац - запослени.
Имајући све то у виду, ове промене су потребне, пре свега, зато што ће
се смањењем трошкова и бирократских процедура отворити простор
за ширење предузећа која добро послују и отварање нових радних места. Послодавци су на неким местима чак и проширили права запослених - код могућности за исплату бонуса и учешћа у добити компанија,
али су се трудили да поједноставе процедуре и скрате непотребно дуге
рокове“, каже Драгољуб Раjић, из Уније послодаваца Србије.
Иако још увек није прецизно одређено када ће процедура ући у
завршну фазу, за сада је тешко рећи да ли ће нове одредбе заиста помирити интересе запослених, послодаваца, али и страних инвеститора.
СМЦ

Предложене измене
„Морамо водити рачуна да оно што радимо буде у складу са стандардима Европске уније, да не бисмо два пута радили исти посао”, инсистира министар Кркобабић.
Државни секретар за рад, Зоран Мартиновић, такође тврди да
ће предлагачи измена свакако инсистирати на социјалном дијалогу
и постизању пуне сагласности свих социјалних партнера. Према његовим речима, ради се о системском закону и зато би наметање било
каквих одредби из државне администрације дугорочно довело до проблема у примени закона.
Темељну анализу свих ставки предложених измена, у сарадњи са
Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), најавила је помоћница министра рада, запошљавања и социјалне политике, Радмила Катић Букумирић, говорећи на округлом столу о изменама у радном законодавству, који су организовали Српска асоцијација менаџера
и Центар за либерално-демократске студије.
Једна од предложених и свакако најважнијих измена је она којом
се предвиђа продужење рада на одређено време. Садашњи закон дозвољава да траје највише годину дана, док би по новом овај рок био
подигнут на три године. Друга важна измена се тиче исплаћивања
отпремнина радницима који су проглашени за вишак. Уместо да последњи послодавац плаћа за цео радни стаж, био би одговоран само
за време које је радник провео код њега. Разматран је и предлог да се
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• Уговор о раду могуће је потписати и на сам дан запослења, а није обавезно потписати га раније.
• Радни однос на одређено време може да траје до 36 месеци, уместо 12.
• Прековремени рад може да траје и дуже од осам часова
недељно.
• Први део годишњег одмора може да се користи у трајању
од две радне недеље, а не три.
• Плаћено одсуство може да траје најмање пет, а не седам
радних дана.
• Запослена жена може да се (на лични захтев) врати на
посао и пре истека породиљског, али тада има право на
пола радног времена.
• Нови послодавац у старој фирми мора да поштује колективни уговор најкраће шест месеци, уместо годину дана.
• Запослени који је вишак остварује право на отпремнину
само за период проведен код последњег послодавца.
• Суспензија радника може да траје најдуже 15 дана, уместо три, као сада.
• Представник синдиката може да добије отказ и након
шест месеци по престанку обављања синдикалне функције, а не после годину дана, како стоји у важећем закону.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Развој интернет пословања у Србији

МОЈА ПОСЛОВНА НАБАВКА

Група младих ентузијаста организовала је „Техномегдан“ - прву ИТ конференцију о развоју
мобилних технологија и интернет бизниса, која би требало да прерасте у редовне годишње сусрете
стручњака из ове области. Као резултат дугогодишњих искустава у пословним комуникацијама,
појавио се портал www.mpn.rs, на чијој адреси се налазе садржаји намењени пословним људима

И
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Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије

ИЗМЕЂУ ДИЈАЛОГА
И ПРОТЕСТА

Након оштрог упозорења и великог притиска СССС, као и започетих припрема за организовање масовних
протеста, Влада Србије је показала спремност на сарадњу и предузела мере, чији је резултат пад цена
појединих животних намирница, као и заустављање нових поскупљења роба и услуга, уз обећање да ће
одржати ниво цена и да ће учинити све како стандард грађана не би био даље урушаван

У

Србији је незапослено 30 посто становништва, а 100
хиљада људи живи на граници сиромаштва. Милион и
300 хиљада људи је без примања, јер су незапослени
или им послодавци не исплаћују плате, док више од 300
хиљада људи који су постали технолошки вишак, још
пре пет година, никада није пронашло посао. Почетком октобра
два велика синдиката најавила су протесте због пада стандарда
грађана и поскупљења. Том приликом, Ранка Савић, из Асоцијације самосталних синдиката Србије, нагласила је да је срамотно
што цела Европа штрајкује, иако је положај радника бољи него у
Србији, док наши синдикати не предузимају ништа.
Предлог Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) је био
да се првог новембра крене са протестима, и то у Нишу, који је
са великом стопом незапослености симбол стагнације и лошег
стања на југу Србије, након чега би се протести по одређеној динамици проширили и на друге градове Србије. Међутим, Савез
самосталних синдиката Србије је одлучио да одложи протесте,
јер су проценили да излазак на улице није изводљив и определио се за наставак и интензивирање социјалног дијалога на свим
нивоима. О разлозима за покретање протеста, али и о одлуци да
се они за сада обуставе, разговарамо са Љубисавом Орбовићем,
председником Савеза самосталних синдиката Србије.

Који су основни мотиви због којих сте почетком октобра најављивали могућност организовања протеста широм Србије?
Неконтролисано поскупљење и додатни пад стандарда
грађана били су иницијална каписла за доношење одлуке о
покретању протеста. Основни разлог, који траје већ дуги низ година, јесу најниже плате у окружењу, што је просто неприхватљиво. Све има своју цену, па и рад има своју. Не могу радници бити
једини којима се не повећавају плате и који не могу да живе од
свог рада и знања, док око њих све поскупљује. На другој страни,
у протеклом периоду изгубљен је велики број радних места, па је
друго суштинско питање запошљавање и отварање нових могућ-
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ности за запошљавање грађана Србије. Имамо највећу стопу незапослености у Европи, која је нарочито забрињавајућа у јужној и
источној Србији. Криза је погодила и друге земље, али оне немају
проблем тих размера. Такође, опет имамо „Белу књигу“ и поново
се појављују захтеви који пропагирају измене Закона о раду, које
директно воде у смањивање права радника. У овом тренутку велики број запослених ради на одређено време, под сталном претњом да остану без радног места, а предлог флексибилних облика
запошљавања подразумева да рад на одређено време траје три
гдине. То је велики проблем за младог човека, који фактички никад неће добити стални радни однос. Овде се иде ка смањивању
права запослених и ми ћемо се борити против тога.
Без обзира на опште незадовољсто, међу грађанима су
завладали апатија и неповерење. Да ли синдикати данас
имају утицај и могућност да покрену масе на протесте?
Евидентно је да је тешко направити један озбиљан протест.
Ми смо позвали све грађане, посебно омладину. Нисмо очекивали
превелик одзив, иако светом и Европом кружи незадовољство. Ми
смо феномени, не могу да схватим шта то људе може да натера да
остану у кући, уместо да се боре за своја права, веровали синдикатима или не. Општа апатија влада, као и велико разочарење,
јер је два пута огромна енергија народа упропаштена. Људи су се
окренули сами себи и покушавају да се некако снађу.
У време социјализма смо имали гиганте који су запошљавали велики број радника. Протести који су тада организовани били
су масовни и нико није могао да их спречи, нити да уводи некакве
санкције. Данас фабрике и предузећа у Србији не запошљавају велики број људи. Све је приватизовано и врло је тешко напустити
посао. Послодавац гледа своју добит и ако је заустављена фабрика, зато што се изашло на протест, то ће бити санкционисано кроз
плату. Велики проблем у читавом свету и Европи је чињеница да
је многим малим предузећима немогуће организовати синдикате. Такође, услед безакоња у земљи, синдикати не могу да дају
резултате као синдикати у Европи.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Коме су биле упућене поруке и какве сте ефекте
очекивали?
Синдикати своје циљеве могу постићи кроз дијалог и протесте. Налазимо се у таквој кризи коју протести неће решити, али
ће свакако исказати незадовољство и бунт радника и грађана
Србије. Протести које смо намеравали да организујемо широм
Србије нису били уперени против владе, која за ово кратко време није могла да уради ни много тога доброг, ни лошег. Међутим,
многим стварима, као што су обнова привреде и економије и бољи
стандард грађана, обећаним током предизборне кампање, није се
посветила довољна пажња. Желимо да скренемо влади пажњу
на то, да подсетимо на обећања, како би се енергичније посветили решавању ових проблема. Морамо заједнички да почнемо да
разрешавамо нека питања у друштву, а дијалог свих страна је најбољи пут. Излазак из кризе ће бити дуг, али треба доћи до првих
потеза који ће говорити о неком бољитку, односно смањењу броја
незапослених и повећању цене рада. Развој привреде и отварање
нових радних места су приоритет и ми као земља не смемо да
чекамо само стране инвеститоре, којима још дајемо и субвенције.
Треба да се окренемо нашим послодавцима, јер они могу да отворе више радних места.
Шта је навело Савез самосталних синдиката Србије да
одложи протесте и определи се за наставак и интензивирање социјалног дијалога на свим нивоима, у циљу решавања тешких економских и социјалних проблема?
Након оштрог упозорења и великог притиска СССС, као и започетих припрема за организовање масовних протеста, Влада
Србије је показала спремност на сарадњу и предузела мере, чији
је резултат пад цена појединих животних намирница, као и заустављање нових поскупљења роба и услуга, уз обећање да ће
одржати ниво цена и да ће учинити све како стандард грађана
не би био даље урушаван. Зато смо желели да дамо још простора
дијалогу, а за протесте увек има времена. Поново ћемо позвати
чланство и грађане на протесте, уколико се понови неоправдани
раст цена, а влада одлучи да пуни буџет искључиво „преко леђа“
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најсиромашнијих грађана. Пример за то је и Закон о утврђивању
максималне зараде у јавном сектору, јер он највише погађа запослене са најнижим примањима. Њиме је погођено око 250.000
запослених, међу којима је највише оних који обављају пратеће
и помоћно-техничке послове (спремачице, кафе-куварице, обезбеђење...). Закон је неприхватљив, јер дерогира колективне уговоре и Закон о раду, а при томе нема економску логику и има веома мале финансијске ефекте. Уштеда је као и уштеда претходне
владе, на кафама и води, и вређа грађане Србије. Буџет државе
не можете спасити тако што ћете неком ко једва преживљава дан
узети и то пола хлеба. То је неприхватљиво и зато су колеге из
јавног сектора исказале своје незадовољство протестима, што ће
се и наставити, ако не дође до измене овог закона. Плашим се да
он усмерава ка томе да се пратеће службе извуку из јавних предузећа и радници оду у агенције, које ће се бавити тим услугама.
Како оцењујете квалитет социјалног дијалога у Србији?
Прави дијалог у оквиру Социјално-економског савета (СЕС)
још није започео, али смо створили амбијент у коме би могло да
дође до доброг дијалога. Ако је ту премијер, министар економије,
то даје тежину и простор за даљи развој . Врло брзо ћемо видети
у ком смеру иде тај дијалог. Промењен је Правилник о пословању
Владе, у коме је речено да ниједан закон не може доћи у владу,
пре него што добије мишљење СЕС. Да ли ће се то поштовати, тек
ћемо видети. За сада, ниједан закон није дошао до СЕС-а, што је
само наставак политике која је била присутна и до сада. И горепоменути Закон о утврђивању максималне зараде усвојен је без
консултација са синдикатима и расправе о његовом садржају на
Социјално-економском савету. Неке појединости нисмо могли да
знамо, као на пример да ће то погодити и најниже плате у јавном сектору. Такође, и поред вишегодишњих прича о изменама
Закона о раду, он остаје непромењен, а по нашим подацима, само
Министарство рада ради томе, без консултовања социјалних
партнера. Било би катастрофално ако у тај веома битан рад не би
били укључени синдикати и послодавци, да на ту тему разговарамо. Закон се не може донети преко ноћи. Он мора бити консензус и ако се на тај начин буде радило, онда крајем идуће године
може доћи до ваљаног закона. Ми припремамо своје предлоге и
примедбе, које ће се тицати пре свега рада на одређено време и
отпремнина. Желимо да заштитимо младе људе који тек треба да
формирају породице и добију стално запослење, а са друге стране, слажемо се са послодавачким удружењима да они који једном
добију отпремнину нема разлога да је поново добију за исти рад.
Међутим, имам утисак да свака влада жели да брзо убаци
закон у процедуру, ако је могуће да га нико и не види. То је питање
и буџета који је донет на време, али далеко од очију јавности. Нико
не жели да руши владу, а критике често буду и веома конструктивне. Закони су потребни свима, и СЕС даје свој став, а на влади
је да ли ће га прихватити или не.
Дијалог не треба водити само кроз Социјално-економски савет, већ га треба проширити. Суштински проблем је што и сада
нема те активности коју бисмо желели. Ми имамо две могућности
решавања проблема - једна је кроз дијалог, друга кроз протесте.
За синдикате, односно за раднике, дијалог у оваквим моментима,
када се њима манипулише, слатки је отров - појављујете се и разговарате, а у суштини се ништа не договарате.
А. Бачевић
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Десет савета за почетак пословања

ЗАБОРАВИТЕ НА НОВАЦ

Постоји много ствари које можете предузети како бисте изградили своје предузеће с мало или без
новца. У ствари, можете стићи поприлично далеко на том путу само уз помоћ интернета, времена и
јасне визије

И

мате добру идеју за покретање пословања, али брине вас
финансијска ситуација? Савет је једноставан - за почетак
заборавите на новац и усредсредите се на осмишљавање
и израду нечег што би људи хтели да купе и користе.
Постоји много ствари које можете предузети како
бисте изградили своје предузеће с мало или без новца. У ствари,
можете доћи поприлично далеко само уз помоћ интернета, времена
и јасне визије. Један амерички форум (American Express Open Forum)
предлаже десет корака који ће вам сигурно помоћи да изградите
посао снова, и све то уз трошак који неће бити већи од неколико стотина евра.

1. Објасните свој концепт
Који проблем покушавате да решите? Опишите, од почетка до
краја, како би тачно ваша фирма требало да функционише из перспективе корисника. Затим, истакните све што је потребно учинити
да бисте створили такву реалност из перспективе предузећа. Овде
су важни детаљи, а потребно је осигурати и да наведене стратегије
не захтевају велике своте новца.
Вероватно ћете пронаћи бројне недостатке у својој почетној
стратегији, али имаћете времена за размишљање и анализирање
како да их решите. Овакве исправке и побољшања најбоље је учинити пре него што потрошите и једну пару на ново предузеће.
2. Истражите тржиште
Кроз своју визију одредите циљно тржиште и опишите своје
купце и кориснике. Потражите повратну информацију од људи и
препознајте узорке, ако је могуће. Ваш концепт за вас може имати
великог смисла, али он мора имати смисла и за купце. Уколико они
не добију или не виде вредност у вашем производу или услузи, шансе да добијете новац за то врло су мале.
3. Разрадите концепт
Направите детаљан приказ вашег предузећа. Ако имате идеју
за апликацију или концепт за интернет пословање, осмислите и
прикажите сваки детаљ - где се налазе дугмићи, где ће вас они одвести, какве графике су вам потребне...
Уколико се ваша идеја базира на физичком производу, трговини или присутности - детаљан дизајн производа и трговине неопходни су за даљи развитак идеје. Можете користити програме попут Фотошопа, а можете то направити и оловком на папиру. Када то
учините, вероватно ће се појавити нова питања и идеје који ће вам
помоћи у даљем развоју концепта.
4. Направите анализу конкурената
Која предузећа користе пословни модел сличан вама, како су
они структурисали организацију и своје услуге? Која предузећа се
тренутно могу описати као ваши конкуренти и шта вас разликује од
њих? Направите што више истраживања и искористите своје знање
као одскочну даску за свој концепт.
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5. Наставите да учите
Можда нисте ишли у пословну школу, али још увек много тога
можете научити од најбољих. Поједини интернет сервиси нуде јефтина или бесплатна средства за учење о пословању, а поред тога,
данас је корисницима на располагању велики број пословних, економских и организационих курсева. Знање из подручја маркетинга,
предузетништва и продаје може вам помоћи да смањите потребно
време развоја вашег концепта и предузећа.
6. Истражите како смањити трошкове рада
Како бисте у почетку потрошили што мање средстава, упоредите трошкове свих делатности које су вам потребне да свој концепт претворите у стварност. Посетите странице попут Elance, oDesk
i Zirtual, уколико запошљавате програмере, дизајнере или особе
сличних делатности. Оне вам у почетку могу уштедети много новца, а истовремено вам пружити услуге које су вам потребне.
7. Укључите се на друштвене мреже
На друштвеним мрежама своје потенцијалне кориснике можете окупити, при чему ћете потрошити само време. Укључите своју
породицу и пријатеље за почетак, а уз вашу активност и добру комуникацију, база ваших фанова или пратилаца ће врло брзо почети
да прогресивно расте. Када сакупите следбенике, почетна продаја
ће бити барем мало лакша.
8. Повежите се
Изађите из собе или офиса и упознајте друге предузетнике и
пословне људе. Причајте са њима и о ономе што радите. Питајте их
за помоћ или како би они дали додатну вредност вашем концепту.
9. Пронађите ментора
Једно од најснажнијих и најважнијих средстава које можете
имати у предузетништву је ментор. Ментор би требало да буде неко
ко је већ постигао одређени ниво успеха за који се надате да ћете и
сами једног дана достићи. Након што га пронађете, научите од њега
или ње што више можете.
10. Набавите професионално дизајнирани лого
Иако ово није најважнији корак, сигурно ће бити јак симбол вашег напретка. Цена израде лога варира, као и квалитет предложених решења, али увек можете посетити странице попут LogoNerds.
com, где ће вас солидно израђен лого коштати око 27 долара.
Извор: gdeinvestirati.com
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На основу Споразума Националне службе за запошљавање и
Међународне организације рада од 08.03.2011. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ИЗМЕНУ
ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА
МЛАДИХ
објављеног 01.07.2011. године
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм запошљавања младих има за циљ да обезбеди обуку и
прилике за запошљавање угроженим младима који се налазе
на евиденцији Националне сужбе за запошљавање у Филијали
ЛЕСКОВАЦ. Програм запошљавања младих је део програма
„Јачање капацитета за инклузивни локални развој у јужној Србији“
(ПБИЛД), који заједнички финансирају владе Шведске, Норвешке
и Швајцарске.
Незапослена лица која могу да конкуришу
Незапослена лица која на дан подношења пријаве имају више од
15, а мање од 25 година старости и која се налазе на евиденцији
незапослених лица у Филијали за запошљавање Лесковац.
Програм је намењен младим незапосленима који имају I и II степен
стручне спреме, без радног искуства, и који су на евиденцији
незапослених лица у Филијали Лесковац најмање три месеца пре
датума подношења пријаве.
Привредни субјекти и организације које могу да конкуришу
Привредни субјекти у свим облицима својине, који су регистровани
у Агенцији за привредне регистре Србије најмање шест месеци

пре датума подношења захтева. Остали привредни субјекти могу
такође конкурисати, уколико су регистровани најмање шест месеци
пре датума подношења пријаве.
ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИНДИВИДУАЛНА
ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА
У ВИДУ ЗАНИМАЊА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ СЛОБОДНЕ
ПРОФЕСИЈЕ, НЕ МОГУ УЧЕСТВОВАТИ НИ У ЈЕДНОМ ОД
ДОЛЕПОМЕНУТИХ ПРОГРАМА.
Напомена: Програми се неће одобравати за обуку/запошљавање
незапослених лица за која је истовремено већ одобрена (или је
у процесу одобравања) нека од субвенција из редовних програма
и пројеката Националне службе, или конкурса који се спроводе у
сарадњи са локалним саветима за запошљавање.
Организатори обуке који могу да конкуришу
Субјекти (институције) који су регистровани за организовање и
извођење обука, и који су у могућности да обезбеде (индивидуалну
или групну) обуку засновану на компетенцијама и комбиновану са
минимумом практичног рада у реалном радном окружењу.
Портфолио програма
Програм запошљавања младих састоји се од једне мере која има
свој рок и услове:
1. Обука на радном месту: организована од стране привредних
субјеката и других организација у трајању од 5 месеци.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Потребна документација наведена је у оквиру програма. Национална
служба за запошљавање задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о учешћу у програму доноси директор филијале Националне
службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава за
ову намену.
За више информација о критеријумима за пријављивање и другим
детаљима, молимо вас погледајте услове програма на формулару
за пријаву, или контактирајте надлежну филијалу Националне
службе за запошљавање у Лесковцу, на адреси: 11. октобра бр. 25,
или телефоном на број: 016/202-400.

Клубови за тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
ИНФОРМИШИТЕ СЕ КОД СВОГ
САВЕТОДАВЦА

Бесплатна публикација о запошљавању

07.11.2012. | Број 490 |

9

1200
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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.

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

Администрација
и управа
Б Е О Г РА Д

ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Самостални стручни сарадник
- начелник за инспекцијске
послове и извршења
УСЛОВИ: висока стручна спрема, пет година радног искуства и положен државни
стручни испит. Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију
дипломе, доказ о радном стажу, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о
здравственом стању и уверење да није
осуђиван за кривична дела на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
11306 Гроцка
Булевар ослобођења 39
тел. 011/8501-312

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

Бесплатна публикација о запошљавању

КИКИНДА

Ч АЧ А К

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЕНТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

24400 Сента, Главни трг 1

32300 Горњи Милановац
Таковска 2
тел. 032/718-102

Контиста-билансиста буџета и
фондова у Одељењу за буџет и
финансије-приправник

Директор Јавног комуналног
предузећа „Горњи Милановац“

на одређено време од 6 месеци

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
одговарајућег занимања. За директора
може бити именовано лице које поред
услова прописаних законом испуњава и
услов дефинисан чланом 64 Статута Јавног
комуналног предузећа „Горњи Милановац“,
Горњи Милановац: да има високу стручну
спрему (грађевинске, машинске, правне,
економске и друге струке), три године радног искуства на пословима руковођења,
да поседује организационе способности и
да није руководио предузећем над којим
је покренут поступак стечаја или ликвидације. Уз пријаву приложити: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду о радном
искуству, извод из матичне књиге рођених,
уверење суда да се против кандидата не
води кривични поступак и да није осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци, уверење о држављанству
и биографију (личну и професионалну).
Пријаве се подносе Скупштини општине
Горњи Милановац, на горенаведену адресу, са назнаком: „Комисији за кадровска,
административна и мандатно-имунитетска
питања Скупштине Општине Горњи Милановац“, у року од осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера; да је кандидат пунолетан;
да је држављанин РС-уверење о држављанству РС; лекарско уверење о општој
здравственој способности; уверење да није
осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу;
доказ о стручној спреми; познавање српског и мађарског језика и писма који су у
службеној употреби у општини. Пријаву са
доказима о испуњавању услова поднети на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

К РА Љ Е В О

ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Пљакина 4
тел. 036/311-872

Записничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: Посебни услови прописани су
Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Основном
суду у Краљеву, а то су: за радно место
записничар: средња стручна спрема - IV
степен, две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа I класе, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит.

Правосудни стражар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
35213 Деспотовац
Милосава Здравковића 4

Начелник Општинске управе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, завршен правни факултет, дипломирани правник, да кандидат има општу здравствену способност, да је пунолетан, да је
држављанин Републике Србије, положен
стручни испит за рад у органима државне
управе, 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 и радно искуство од најмање 5
година у струци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: Посебни услови прописани су
Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Основном
суду у Краљеву, а то су: за радно место правосудни стражар: средња стручна спрема
- IV степен, обученост за руковање ватреним оружјем, једна година радног искуства,
познавање законских и других прописа на
основу којих се обављају послови правосудне страже.

Достављач

2 извршиоца
УСЛОВИ: Посебни услови прописани су
Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Основном
суду у Краљеву, а то су: за радно место
достављач: средња стручна спрема - IV
степен, једна година радног искуства.

Спремачица
2 извршиоца

ВАША ПРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/

УСЛОВИ: Посебни услови прописани су
Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Основном
суду у Краљеву, а то су: за радно место
спремачица: завршена основна школа.

07.11.2012. | Број 490 |

11
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ОСТАЛО: Општи услови за рад на свим
радним местима прописани су чл. 45 ст. 1
Закона о државним службеницима: да је
кандидат држављанин РС, да је пунолетан,
да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци, да има општу здравствену способност, да се не води истражни ни кривични
поступак. Уз пријаву на конкурс, која садржи кратку биографију и податке о досадашњем радном искуству, прилажу се докази
у оригиналу или у овереној фотокопији, и
то за сва радна места: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству
РС; уверење Основног и Вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак-да није старије од шест месеци; лекарско уверење о општој здравственој способности-да није старије од шест месеци;
кандидат који је раније радио у државном
органу подноси потврду државног органа
да му раније није престајао радни однос
у том органу због теже повреде дужности
из радног односа. Кандидат за радно место
записничара подноси и диплому о средњој
стручној спреми-IV степен, потврду о радном искуству у струци од најмање две
године, диплому-сертификат о положеном
испиту за дактилографа I класе, дипломусертификат којим се потврђује познавање
рада на рачунару, уверење о положеном
државном стручном испиту. Кандидат за
радно место правосудног стражара подноси и диплому о средњој стручној спреми-IV степен, уверење о обучености за
руковање ватреним оружјем, потврду о
радном искуству од најмање једне године.
Кандидат за радно место достављача подноси и диплому о средњој стручној спремиIV степен и потврду о радном искуству од
најмање једне године. Кандидат за радно
место спремачице подноси диплому о завршеној основној школи. Изборни поступак
спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у документацију уз пријаву и
усменим разговором са учесницима јавног
конкурса у коме ће конкурсна комисија
проверити стручну оспособљеност, знања
и вештине кандидата за обављање послова
на радном месту за које је кандидат поднео
пријаву. Датум разговора биће одређен
накнадно, о чему ће учесници бити благовремено обавештени на контакт бројеве
телефона које наведу у пријави. За радно место записничара: степен обучености
за рад на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару. За радна места правосудног стражара, достављача и
спремачице место рада је у Основном суду
у Краљеву. За радно место записничара
место рада за два извршиоца је у Основном суду у Краљеву, а за једног извршиоца у Судској јединици Рашка. Сходно чл. 64
Закона о државним службеницима, за кандидата који први пут заснива радни однос
на неодређено време у државном органу обавезан је пробни рад у трајању од
шест месеци. Кандидат који нема положен
државни стручни испит може се примити
на рад под условом да положи државни
стручни испит до окончања пробног рада.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
у овереној фотокопији, као и непотпуне и
неблаговремене пријаве, биће одбачене.
Пријаве се достављају на адресу: Основни
суд у Краљеву, Пљакина 4, 36000 Краљево.
За давање обавештења о јавном конкурсу
задужена је Светлана Кекерић, секретар
Суда, број телефона: 036/311-872.
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ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

НОВИ САД

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БАЧ
21420 Бач, Бачка 1
тел. 021/772-222

Технички секретар-оператер на
рачунару
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, једна
година радног искуства, познавање немачког и словачког језика, познавање историје
Бача и културно-историјских споменика на
подручју Општине Бач. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКА УПРАВА
21240 Тител, Главна 1
тел. 021/860-165

Послови контроле наплате
локалних јавних прихода и
принудна наплата
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен економски или правни факултет,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе, познавање рада на рачунару, најмање три године радног искуства. Право учешћа имају сва лица која
испуњавају услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл.
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98,
49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је кандидат држављанин Републике Србије; да има
прописану стручну спрему; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државним
органима. Уз пријаву доставити: оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству-не старије
од 6 месеци, оригинал или оверену копију
дипломе, оверену фотокопију радне књижице, доказ о радном искуству у струци
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о положеном испиту за рад у државним органима или положеном правосудном
испиту (оригинал или оверену фотокопију),
уверење о неосуђиваности-не старије од 6
месеци, уверење о општој здравственој
способности-не старије од 6 месеци, CV.
Пријаве слати на наведену адресу, поштом
или донети лично на наведену адресу, са
назнаком: „Пријава на оглас за заснивање
радног односа“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

21420 Бач, Трг Зорана Ђинђића 1
тел. 021/770-075

Интерна контрола и ревизија у
Одељењу за финансије и буџет
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен економски факултет; једна година радног искуства у струци; положен
стручни ипит за рад у органима државне
управе. Потребна документација: оверена фотокопија радне књижице; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе;
уверење о некажњавању; уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-028

Заменик начелника Општинске
управе Општине Прокупље
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати
посебне услове прописане чланом 54 став
2 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007): завршен правни
факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 5 година радног
искуства у струци. Поред посебних услова,
кандидат мора испуњавати и опште услове
прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001
и 39/2002): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да има прописану
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз пријаву
приложити следећу документацију, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о завршеном правном факултету, извод
из матичне књиге рођених (издат после
01.03.2010. године), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о положеном државном стручном испиту, доказ о
радном искуству, лекарско уверење, уверење да кандидат није под истрагом (уверење издаје надлежни суд) и доказ да није
осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу
(уверење издаје полицијска управа). Доказ
о испуњености услова опште здравствене
способности доставља изабрани кандидат.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Општине Прокупље, Таткова 2, 18400 Прокупље,
са назнаком: „За оглас за заменика начелника Општинске управе“.
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ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „БЛАЦЕ“

18420 Блаце, Радомира Путника бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова
предвиђених законом, мора да испуњава
и следеће услове: да поседује високу или
вишу стручну спрему, економског, правног
или техничког смера и три године радног
искуства. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да достави: извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству, потврду о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати
на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Трговина и услуге
„ЕУРОЛЕНС“ ДОО
11070 Нови Београд
Трајка Рајковића 6

Продавац у оптичарској радњи
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI, V или IV степен стручне спреме, трговачке или медицинске струке,
радно искуство 12 месеци у продаји оптике, познавање рада на рачунару (Word,
Excel, е-mail), познавање енглеског језика
(почетни ниво). Пријаве слати на е-mail:
eurolensdоо@gmail.com, до 31.12.2012.
године.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЈАХТИНГ КЛУБ КЕЈ“

11070 Нови Београд
Ушће бб, 1170. км десне обале Дунава
тел. 011/316-02-16, 064/825-11-25, 064/82511-10

Помоћни радник у азилу паса
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа, здравствена и физичка способност
за рад са псима у азилу. Пријаве слати у
року од 15 дана од дана објављивања.

TIGOR TRADE

11080 Земун - Батајница
Беларичка 15а
тел. 011/4147-457

Сервисер за поправку
виљушкара
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, возачка дозвола „Б“ категорије; радно
искуство минимум годину дана. Заинтересовани кандидати могу се пријавити на
број телефона: 064/2474-099, лице за контакт је Момир Зец. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања.

„БЛУТЕК АУТО“ДОО

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ТРАНСПОРТ И ТРГОВИНУ
„ТРАНСБАЛКАНИА“ ДОО
ЛЕСКОВАЦ

11070 Нови Београд
Владимира Поповића 8
тел. 064/8636-549
e-mail: jovana.bejatovic@deltagenerali.rs

16000 Лесковац
Алојза Будимира 2
тел. 016/3453-255

Правник-сарадник за
регистрацију

Комерцијалиста

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; дипломирани правник/
мастер; возачка дозвола „Б“ категорије;
основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); пробни рад
3 месеца; место рада: Кљајићево; задужује и издаје регистрационе налепнице,
враћа неважеће регистрационе налепнице у надлежну станицу полиције, дневно
доставља потребну документацију везану
за издавање регистрационих налепница у
надлежну станицу полиције. Пријаве послати мејлом; јављање кандидата на контакт телефон; достављање радних биографија на увид; психолошко тестирање
кандидата. Рок за пријаву је до 15.11.2012.
године.

контакт са клијентима и возачима
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани саобраћајни инжењер; дипломирани економиста, може и VI степен стручне
спреме у наведеним занимањима; потребно је и познавање рада на рачунару (Word,
Еxcel, слање мејлова, Интернет), енглески
језик (средњи или виши ниво), пожељно
поседовање возачке дозволе „Б“ категорије.

„МОНО И МАЊАНА“ ДОО
11000 Београд
Господара Вучића 245
тел. 064/2775-322

Продавац на теренукомерцијалиста
за рад у Крагујевцу
5 извршилаца

„ITECH FUSION“ DOO SENTA

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на занимање; поседовање
возачке дозволе „Б“ категорије; теренски
рад. Кандидати заинтересовани за рад
треба да се јаве најкасније до 31.12.2012.
године, на горенаведени број телефона.

Сента, I реон бб
тел. +36 30 919 74 62
е-mail: itechzentа@yаhoo.com

Програмер

2 извршиоца
УСЛОВИ: VI или VII степен, без обзира на
смер, обавезно познавање мађарског језика. Посебна знања: Јаva, GWT/SmartGWТ,
Spring, ЈPA/Hibernate, Maven, Еclipse, SVN.
Предности: АctionScript/Flash, C++, видео/
аудио контенери, кодови, streaming сервери, HTML5, Git.

„FIORANO“ DОО

Програмер

на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен, без обзира на
смер, обавезно познавање мађарског језика. Посебна знања: Јаva, Оracle база података (SQL), Тамино база података (натив
XML база података), XML, Xpath, XQuery.

Програмер
УСЛОВИ: VI или VII степен, без обзира на
смер, обавезно познавање мађарског језика. Посебна знања: МAC ОS X, QuickТime
АPI, Аdobe Фlash Stream сервер, познавање
осталих stream сервера, RTMP протокол,
Flash, FLV, media codec/container знања,
обавезно познавање мађарског језика.

Програмер/WEB-продавница

25000 Сомбор
Стапарски пут бб
тел. 025/467-502
e-mail: dusica.zivanovic@ﬁorano.rs

Комерцијални референт на
пословима набавке робе
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комерцијални техничар, економски техничар,
матурант гимназије језичког или друштвеног смера; возачка дозвола „Б“ категорије;
основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); знање
енглеског језика-виши или конверзацијски
ниво; слање пријава мејлом. Рок за пријаву
је до 15.11.2012. године.

ДОО „АЛФАСОФТ“

22400 Рума, Главна 89
тел/факс: 022/479-838, 472-212, лок. 104,
063/690-374
е-mail: zoran.negovanovic@аlfasoft.info
www.alfasoft.rs

.NET programer

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме,
без обзира на смер; обавезно познавање
мађарског језика.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Радне биографије слати на е-mail:
itechzentа@yаhoo.com.

УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме, возачки испит „Б“ категорије, познавање енглеског језика, радно искуство најмање 1 година као NET programer, рад је у
Руми; потребна знања: Microsoft .NET, C#,
VB.NET, Microsoft TSQL. Оглас је отворен до
попуне радног места. Молбе или CV доставити на горенаведену адресу.
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Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

„ВЕСПЕР“ ДОО

GREINER PACKAGING

11000 Београд
Лазаревићева 8-10
тел. 064/4366-061

Млинар

2 извршиоца
Место рада: Дебелица, Књажевац.
УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, без обзира на радно искуство (послодавац обезбеђује обуку за кандидате који
немају искуства на наведеним пословима);
рад у сменама, ноћни рад. Конкурс је отворен до попуне радних места. За све детаљније информације, заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број
телефона, особи за контакт: Ивици Војиновићу.

Грађевинарство
и индустрија

25250 Оџаци
Индустријска зона бб

ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРЕВИ“
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ДОО

Менаџер одржавања локација:
Оџаци-Војводина

Пројектант

Опис посла: одговоран за одржавање,
поправку или замену делова опреме и система, уз обезбеђење, уз поштовање политике и циљеве компаније; иницира, имплементира и управља програмом одржавања
базираним на најбољим праксама у индустрији амбалаже за паковање, са акцентом
на планирању и превентивном одржавању;
надгледа употребу и залиху резервних
делова, одржавање залиха и опреме и иницира прерасподелу када је то потребно;
припрема извештаје, анализира податке,
даје препоруке, даје препоруке за побољшање операција постројења и решавање
проблема везаних за одржавање; надгледа
одржавање постројења лично, обезбеђује
да су техничари за одржавања адекватно обучени, опремљени, мотивисани тако
да програм одржавања буде достигнут на
сигуран, безбедан и благовремено исплатив начин; брине о безбедности, здравственим и еколошким политикама и процедурама.
УСЛОВИ: факултет или виша школа електротехнике или машинства; минимум 3
године искуства на пољу одржавања и/
или рада на вођењу процеса производње;
знање енглеског језика и одличне компјутерске способности; одличне организационе способности, флексибилан однос
према радном времену; могућност обављања више задатака у кратким роковима.

ХЕМИЕКО

Електротехничар локација:
Оџаци-Војводина

Предузећу “Хемиеко” из
Београда потребни помоћни
радници за рад на висини –
грађевински послови.

Опис посла: прати перформансе машина у погледу проблема са електроником и
аутоматиком, утврђује и решава електро
проблеме, како би се обезбедио континуирани производни процес; пружа подршку
по питању електро проблема током превентивног одржавања, инсталације опреме и модификације машина; учествује у
побољшању производног процеса; обавља
редовне активности везане за подешавање
контрола битних за квалитет производа;
уређаја за контролу процеса на машинама, укључујући промене параметара и проверу безбедносних прекидача; одржава
техничко стање машина оптималним како
би се остварила потребна производња,
безбедност и захтеви у погледу квалитета
производа, надгледа, калибрише и одржава уређаје за контролу процеса и мерну
опрему у производњи; обезбеђује стриктно
поштовање процедура заштите на раду.

11000 Београд, Благоја Паровића 4

Контакт особа: Срећко
Стефановић, 011/3555-724;
063/318-125.

БЕОСИМ-УПРАВЉАЊЕ
РИЗИЦИМА ДОО

11000 Београд, Теразије 27/1
тел. 011/3233-952
е-mail: beosim-rizici@оpen.telekom.rs

Стручни сарадник за управљање
ризицима
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање из поља
техничко-технолошких, природно-математичких или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године; положен
стручни испит из области безбедности и
здравља на раду; три године радног искуства на пословима безбедности и здравља на
раду, односно заштите на раду; познавање
рада на рачунару. Рок за пријављивање је
30 дана од дана објављивања огласа.
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УСЛОВИ: електротехничко образовање,
минимум IV степен средње стручне спреме;
искуство у раду са електронском опремом;
искуство у електроодржавању индустријске опреме; знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на
e-mail: prijava.оdzaci@greiner-gpi.com, са
назнаком на које радно место се конкурише.
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24000 Суботица, Махајла Пупина 25
тел. 024/577-250

Опис посла: пројектовање заштите од
пожара.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер заштите од пожара, дипломирани грађевински инжењер
или дипломирани електроинжењер, рад
на рачунару: Оfﬁce програмски пакет и
АutoCAD, знање енглеског или немачког
језика-средњи ниво, стручни испит из ЗОП
је предност, возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно познавање језика средине.
Радне биографије (CV) слати поштом, на
адресу: Михајла Пупина 25, Суботица, на
e-mail: оfﬁce@previ.rs или да се кандидати
јаве лично на адресу послодавца, радним
данима у времену од 08,00 до 10,00 часова.
Особа за контакт: Золтан Арпад. Оглас је
отворен 10 дана од дана објављивања.

„GORENJE HOME“ DОО
СЛУЖБА ЗА КАДРОВСКЕ И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
19000 Зајечар, Неготински пут бб

Моделар

за рад у производном одељењу Моделарница
УСЛОВИ: стручна школа техничког усмерења (столар, ливар-моделар), III или IV
степен, курс за управљање виљушкаром;
способност просторног запажања, ручне
спретности и осећај за обликовање. Посао
пре свега обухвата: израду прототипних и
калупних модела за санитарне производе
из вештачких маса и дрвета; рад са машинама, алатима и направама. Предност у
избору имаће кандидати са познавањем
технологије вештачких маса. Од кандидата очекујемо радна искуства на подручју
за које се пријављује, висок ниво стручног
знања, курс из БЗР (заштита на раду), добро
писано и усмено изражавање. Са жељом
да постигнемо амбициозно задате циљеве,
позивамо на сарадњу самоиницијативне,
креативне, флексибилне, савесне и поуздане сараднике, који су високо мотивисани за
преузимање радних обавеза. Конкурс је
намењен како лицима која траже посао,
тако и већ запосленим лицима. Са изабраним кандидатима засноваћемо радни
однос на одређено време, са могућношћу
запослења на неодређено време. Уколико
вам се наша понуда чини занимљивом и
ако желите да се придружите Горење групи, позивамо вас да нам пошаљете молбу,
најкасније до понедељка 12.11.2012. године, на e-mail: milena.vukasinovic@gorenje.
com или на горенаведену адресу. У молби,
осим кратке биографије, укратко опишите
ваша радна искуства и знања која су нарочито важна за рад у Горењу. Напишите и
шта очекујете од запослења у предузећу
Gorenje Home DOO Зајечар. Пријави приложите доказе о образовању.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина и пољопривреда

Mедицина
и пољопривреда
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад
Хајдук Вељкова 9а

Организатор рачуноводственог
пословања

на одређено време због замене
привремено одсутног радника - до 4
месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен економски факултет, радно искуство 3
године на истим или сличним пословима.
Уз пријаву на оглас доставити: фотокопију
дипломе, кратку биографију, уверење о
радном искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. 013/741-464-централа
е-mail: dzkovin@hotmail.com

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци
Опис посла: пружа све видове медицинске
заштите грађанима свих узраста, учествује
у здравственом васпитању грађана, води
прописану медицинску документацију,
одговара за стручност рада своје екипе,
врши и друге послове по налогу начелника
службе и директора Дома здравља Ковин.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и
положен стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (у неовереним
фотокопијама). Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или
донети лично у канцеларију бр. 57, Одсека
за правне послове, на другом спрату. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

НК радник-помоћни радник

на одређено време, најдуже до 12
месеци

НК радник-пеглар рубља

на одређено време, најдуже до 12
месеци
УСЛОВИ: завршена основна школа, без
обзира на радно искуство. Кандидати су
у обавези да доставе: пријаву са кратком
биографијом, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

„МИП ДЕРАТ“ ДОО

објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са наведеним доказима доставити
на адресу: Управном одбору Опште болнице Кикинда, 23300 Кикинда, Ђуре Јакшића
110, са назнаком: „Управни одбор-за конкурс“. Документа поднета на конкурс се не
враћају. Неблаговремене и некомплетне
пријаве неће се узети у разматрање.

11070 Нови Београд
Пеђе Милосављевића 70а
тел. 060/131-16-06

Лекар специјалиста
епидемиологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
лекар специјалиста епидемиологије или
хигијене, пробни рад 3 месеца.

Санитарни техничар
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме
у наведеном занимању, радно искуство на
дератизацији, дезинсекцији и дезинфекцији, пробни рад 3 месеца.

MANAGE HR SOLUTIONS

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
ПД ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
„ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР“
ДОО
31210 Чајетина
Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151, локал 141

Приправник-дипломирани
инжењер прехрамбене
технологије

11000 Београд
Маршала Бирјузова 8/IV
тел. 011/2636-705, 3285-798
е-mail: оfﬁce@manage.cо.rs
www.manage.cо.rs

на одређено време од годину дана

Лекари и специјалисти у области
медицине
Наш клијент је реномирани концерн-клиника у Немачкој, са најсавременијом дијагностичком опремом и изванредним условима рада, као и врхунским тимом стручњака.
За овај успешан тим врхунских стручњака
тражимо:

Лекаре свих специјалности
(анестезија, хирургија, интерна,
неурологија, психијатрија), као
и младе лекаре који су започели
специјализацију или желе исту
УСЛОВИ: уколико говорите немачки језикниво Б2 и заинтересовани сте за позицију у
престижном и успешном радном окружењу,
са могућношћу сталне едукације, мотивишућим системом награђивања, пошаљите
CV на е-mail: posao@manage.co.rs.

УСЛОВИ: посебан услов: стечено високо
образовање. Поред оверене фотокопије
дипломе (уверења) о стеченом високом
образовању, кандидат уз пријаву треба
да достави и доказе о испуњавању општих услова за рад у државним органима:
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству РС, доказ о општој здравственој способности, доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве по огласу подносе се на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.
Контакт телефон: 031/831-151, локал 141.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ“
22300 Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
е-mail: dzspazova@gmail.com

Фактуриста

ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА
23300 Кикинда, Ђуре Јакшића 110

Директор

на мадатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да је доктор
медицине специјалиста из гране медицине која је из делатности Опште болнице
или да је дипломирани економиста или
дипломирани правник са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента (доказ је оверена фотокопија дипломе); доказ да није правоснажном судском
одлуком осуђиван за кривично дело против
здравља људи, против имовине или против
службене дужности (доказ не старији од 6
месеци); доказ - потврда да има најмање 5
година радног стажа у области здравствене заштите; уверење о држављанству које
није старије од 6 месеци. Уколико је кандидат дипломирани економиста или правник,
треба да достави и оверену фотокопију
доказа о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента. Уз наведене доказе потребно је доставити и план
рада и развоја Опште болнице за мандатни
период. Конкурс је отворен 15 дана од дана

за рад у Служби за правне, опште
и економско-финансијске послове,
Одељење за рачуноводствене
и књиговодствене послове, на
одређено време од 3 месеца

Ликвидатор

за рад у Служби за правне, опште
и економско-финансијске послове,
Одељење за рачуноводствене
и књиговодствене послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: VI степен стручне спреме,
завршена виша економска школа или IV
степен стручне спреме, завршена средња
економска школа; општа здравствена способност; познавање рада на рачунару.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој економској школи или оверену
фотокопију о завршеној средњој економској школи; потврду-уверење од Националне службе за запошљавање; 1 година
радног искуства на истим или сличним
пословима; кратку биографију.
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Медицина и пољопривреда

Физиотерапеутски техничар за
мануелну масажу
за рад у Служби за физикалну
медицину и рехабилитацију

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,
смер физиотерапеутски техничар оштећеног вида и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе о завршеној медицинској школи,
смер физиотерапеутски техничар оштећеног вида; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту. Поред радног
искуства стеченог при обављању обавезног приправничког стажа, није неопходно
радно искуство након положеног стручног
испита. Предност имају лица са инвалидитетом - оштећеног вида.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац
Војводе Мишића 231
тел. 011/3534-904

Медицинска сестра-техничар
општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра-техничар
општег смера-IV степен, положен стручни испит, лиценца Коморе медицинских
сестара и техничара Србије, познавање
рада на рачунару (основни пакет МS Оfﬁce
и Windows окружење), радно искуство у
Друштвена
одговорност
струци
најмање 2 године.

Поливалентна патронажна
ПРИОРИТЕТИ У
сестра
2 извршиоца
ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: медицинска сестра-виша или
средња стручна спрема-VI или IV степен,
положен стручни испит, познавање рада
на рачунару (основни пакет МS Оfﬁce
и Windows окружење), лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије, возачки испит „Б“ категорије, радно искуство у струци најмање 6
месеци.

Физиотерапеутски техничар
Национална служба
УСЛОВИ:
виша медицинска школа, одсек
за
запошљавање

за физиотерапеутске техничаре-VI степен или средња медицинска школа, одсек
за физиотерапеутске техничаре-IV степен, положен стручни испит, познавање
рада на рачунару (основни пакет МS Оfﬁce
и Windows окружење), лиценца Коморе
медицинских сестара и техничара Србије.

Програми
приправништва
–
Специјалиста гинеколог
на одређено време до повратка
знање
укоји
пракси
доктора
се налази на
специјализацији

УСЛОВИ: посебни услови: специјализација гинекологије-VII/2 степен, едукација
на ултразвучној дијагностици, едукација/
сертификат за бављење цитологијом,
положен стручни испит, познавање рада

Шанса за
младе
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на рачунару (основни пакет МS Оfﬁce и
Windows окружење), лиценца Лекарске
коморе Србије.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз
пријаву са биографијом доставе: за медицинску сестру-техничара, поливалентну
патронажну сестру и физиотерапеутског
техничара: фотокопију дипломе о завршеној средњој/вишој школи, фотокопију дозволе 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), потврду о радном искуству у струци, након положеног
стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца), уверење да кандидат није осуђиван (уверење
издаје МУП) и уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење
издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошљавање (ако кандидат
није у радном односу), кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. За специјалисту гинеколога: оверену фотокопију
дипломе медицинског факултета, оверену
потврду о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију уверења (потврде) о
положеном специјалистичком испиту из
гинекологије и акушерства, оверену фотокопију лиценце за рад, оверену фотокопију
уверења (потврде) о завршеној едукацији
из ексфолијативне цитодијагностике, оверену фотокопију уверења о завршеној едукацији у ултразвучној дијагностици, уверење да кандидат није осуђиван (издаје
МУП) и уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (издаје суд),
извод из Националне службе за запошљавање (ако кандидат није у радном односу),
потврду о радном искуству у струци, кратку биографију. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве Национална
неће се разматрати.
Пријаве
служба
слати поштом, на горенаведену адресу, са
за запошљавање
назнаком: „За оглас“
или лично доставити
у писарницу Дома здравља.

18310 Бела Паланка
Бранислава Нушића 2

Медицинска сестра-техничар
општег смера

на одређено време до повратка
запослених са породиљског и
одсуства ради неге детета до годину
дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и
следеће посебне услове: VI степен стручне
спреме, завршена виша медицинска школа
одговарајућег смера или IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска
школа општег смера, положен стручни
испит за одговарајући степен стручне спреме. Уз пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми и уверење о положеном стручном испиту (у оригиналу или
у овереним фотокопијама). Рок за подношење пријава на оглас (са краћом биографијом) је осам дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Директору“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
БИОХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА
11000 Београд
Мије Ковачевића 10/5
тел. 011/2752-527

за рад у биохемијској лабораторији

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или општег
смера; пробни рад 3 месеца; положен
стручни испит; најмање шест месеци радног искуства на пословима медицинске сестре - техничара након положеног стручног
испита. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре-техничара“.

Медицинска сестра-техничар

на одређено време по основу замене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или општег
смера; положен стручни испит. Пријаве
слати у затвореној коверти, на наведеШанса
за младе
ну адресу
Клинике,
са назнаком: „Пријава
на конкурс за пријем медицинске сестретехничара на одређено време по основу
замене“.
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ДОМ ЗДРАВЉА
БЕЛА ПАЛАНКА

Лабораторијски техничар

УНИВЕРЗИТЕТСКА
ДЕЧЈА КЛИНИКА

Школа је знање,
посао је занат

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеној школи; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско-лабораторијски техничар или IV
степен стручне спреме, биохемијско-здравствени лаборант; потребна је возачка дозвола „Б“ категорије, обавезно знање венепункције. Јављање кандидата на бројеве
телефона: 011/2752-527 или 065/3291-741.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина и пољопривреда / Наука и образовање

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка бб
тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег
смера
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа-IV
степен стручне спреме, положен стручни
испит. Кандидат мора да поседује психофизичку и здравствену способност за рад
под посебним условима рада и сменски
рад. Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву на оглас са кратком биографијом,
извод из матичне књиге рођених, диплому
о завршеној школи наведеној у условима за
заснивање радног односа и сведочанства за
сва четири разреда, уверење о положеном
стручном испиту, фотокопију радне књижице. Приложити фотокопије тражених
докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као
и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу Здравственог центра Параћин или послати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за медицинске техничаре“.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са
непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће се
враћати кандидатима.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Оглас објављен 17.10.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља
се за радно место: референт за јавне набавке и комерцијалне послове,
уз пробни рад од три месеца, са VII
степеном стручне спреме, економског смера, у делу УСЛОВИ, и треба да
стоји: VII или VI степен стручне спреме, економског смера. Остали услови
су неизмењени.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ВИПЕРА“
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 063/503-151, 064/8845-900
e-mail: viperasombor@sezampro.rs

Дипломирани фармацеут

2 извршиоца - један извршилац на
одређено време од годину дана,
а један на неодређено време, уз
предвиђен пробни рад
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут, положен стручни испит, односно
поседовање лиценце за рад; рад у сменама. Конкурс је отворен до попуне радних
места. Заинтересовани кандидати треба
да се јаве лицу за контакт: Станки Пејин,
на горенаведене бројеве телефона или да
пошаљу радне биографије на наведену
мејл адресу.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
СУРДУЛИЦА

СЗ „ГОМОЛАВА“

Хртковци, Војводе Степе 66
тел. 022/455-788

17530 Сурдулица
Српских владара 111
тел. 017/815-300

Директор

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених законом има завршен медицински факултет, завршену специјализацију
из гране медицине која је из делатности
Здравственог центра и најмање пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту или завршен правни или
економски факултет, едукацију из области
здравственог менаџмента, специјализацију
из здравственог права и најмање пет година радног стажа у здравственој делатности
на пословима руковођења. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати
су дужни да уз пријаву доставе програм
рада као директора за период од четири године. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

„ZOREX PHARMA“ DОО

УСЛОВИ: IV или VII степен стручне спреме, зоотехничар или инжењер сточарства;
радно искуство најмање шест месеци на
пословима директора менаџера. Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; оверену фотокопију дипломе. Кандидат треба
да испуњава услове прописане Законом и
Правилником о систематизацији радних
места. Пријаве са подацима о испуњавању
услова достављају се у року од осам дана
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос

15000 Шабац, Београдски пут 9
тел. 015/305-035, 060/6462-724
e-mail: miskovicmiodrag@yаhoo.com

Члан 120

Руководилац контроле и
испитивања лекова
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, завршена специјализација из испитивања и
контроле лекова; знање енглеског језикасредњи ниво, познавање рада на рачунару,
возачка дозвола „Б“ категорије, положен
стручни испит; радно искуство 3 године.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне
биографије да доставе мејлом или да се
јаве на горенаведене бројеве телефона.
Лице за контакт: Мишковић Миодраг.

ДОМ ЗДРАВЉА „КОВАЧИЦА“
26210 Ковачица, Штурова 42
тел. 013/661-103, 661-179

Доктор медицине

за рад у Служби опште медицине у
Здравственој станици Уздин
УСЛОВИ: завршен медицински факултет
- VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит, други услови предвиђени
законом. Кандидати су дужни да уз пријаву
приложе следећу документацију: фотокопију дипломе, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о радном
искуству у струци, потврду Националне
службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење, кратку биографију са адресом и контакт телефон. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на оглас, са комплетном документацијом, подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас“; број телефона: 013/661-103. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
Када се образовно-васпитни рад остварује
на језику националне мањине, осим услова
из става 1 овог члана, лице мора да има и
доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 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 става 2 овог члана подносе се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог
члана пре закључења уговора о раду. Доказ
из става 1. тачка 3) овог члана прибавља
установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у
току радног односа утврди да не испуњава услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако
одбије да се подвргне лекарском прегледу у
надлежној здравственој установи.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ЂУРО САЛАЈ“

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

Врши упис полазника,
који немају потпуну
основну школу.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са
биографијом, диплому одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

Б Е О Г РА Д

11000 Београд, Војводе Миленка 33

Школовање је бесплатно.
Детаљније информације на тел:
011/2659-290 и 2644-790.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Доцент за ужу научну област
Српски језик, предмет: Српски
језик као страни
на одређено време од 5 година

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

Виши лектор за ужу научну
област Германистика, предмет:
Немачки језик
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

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

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

Асистент за ужу научну област
Српски језик, предмет: Историја
српског језика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Скандинавистика, предмет:
Скандинавистика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Англистика, предмет: Енглески језик
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област
Српска књижевност, предмет:
Српска књижевност 20. века
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(хематологија)
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа
хирургија-васкуларна хирургија)
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа
хирургија-ендокрина хирургија)
Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Психијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Офталмологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(хематологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(алергологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа
хирургија-кардиохирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
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Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хириргија са
анестезиологијом (општа
хирургија-васкуларна хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Медицинска и клиничка
биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Патолошка физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Инфективне болести
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Психијатрија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хумана генетика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, биолошки факултет; општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у
Београду.

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Медицина и друштво
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, филозофски факултет; општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у
Београду.
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Сарадник за избор у звање асистента за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Интерна медицина
(ендокринологија)

Редовни професор за ужу научну
област Физика јонизованих
гасова и плазме

на одређено време од 3 године

на одређено време 3 године

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Интерна медицина
(кардиологија)

тета. Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова из конкурса (оверене
фотокопије дипломе, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних
и стручних радова, сепарате радова...), достављају се надлежној служби Шумарског
факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

11000 Београд
Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-177

ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ“

Ванредни професор за ужу
научну област Примењена
физика

11080 Земун, Кеј ослобођења 27
тел. 011/2197-061, 2197-077

на одређено време од 5 година

Спремачица

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу
научну област Физика атома и
молекула

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

Ванредни професор за
ужу научну област Физика
јонизованих гасова и плазме

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су дужни да уз пријаву са биографијом доставе: сведочанство о завршеној
основној школи-фотокопија; уверење о
држављанству РС-не старије од 6 месеци-фотокопија; извод из матичне књиге
рођених-фотокопија. Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван прибавиће школа по службеној дужности. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на адресу
школе или предати лично у секретаријату
школе. Контакт телефон: 011/2197-061.

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Патологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
медицински факултет; општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о
радном односу на клиници која је наставна
база Медицинског факултета у Београду.
Пријаве са документацијом 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 Београду), подносе се писарници
Медицинског факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука и остали услови
утврђени Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом 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 тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12). Пријава треба да садржи: биографију, оверени препис дипломе;
опис досадашње наставне активности; опис
досадашње научне активности; преглед
научних резултата; списак наставних и научних публикација; списак цитата; најважније
публикације. Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској
форми (.tеx или .doc формат), у складу са
темплејтом, који се налази на сајту Физичког
факултета: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба бр. 652), у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Менаџмент и
маркетинг
2 извршиоца

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Економија и
финансије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.

Наставник енглеског језика

Наставник руског језика

11000 Београд
Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Сарадник (сарадник у настави
или асистент) за ужу научну
област Економија и финансије

Асистент за ужу научну област
Искоришћавање шума и ловство
са заштитом ловне фауне

Предност имају кандидати коју су
завршили Филолошки факултет Универзитета у Београду. Биографију са
сликом послати на адресу:
svrdlin@eunet.rs.

11070 Нови Београд
Народних хероја 30
тел. 011/260-02-66, 260-07-88

Наставник немачког језика

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Потребан професор или
апсолвент енглеског језика
за рад са децом

ВИСОКА ШКОЛА
МОДЕРНОГ БИЗНИСА

на одређено време до три године, без
обзира на радно искуство

Сарадник (сарадник у настави
или асистент) за ужу научну
област Менаџмент и маркетинг

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање осам или VII/2
степен стручне спреме, магистратура из уже
научне области са прихваћеном темом докторске дисертације, Шумарски факултет,
одсек Шумарство. Избор сарадника - асистента се врши на период од 3 године. Остали услови за избор наставника и сарадника
утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом Унивезитета у Београду и Статутом
и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака радника Шумарског факул-

УСЛОВИ: остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Високе школе и Правилником о начину и поступку избора у звања и заснивања радног
односа наставика и сарадника. Пријаве на
конкурс са биографијом, списком радова,
дипломом о одговарајућој стручној спреми, изводом из матичне књиге рођених,
уверењем о држављанству и потврдом
надлежног органа да кандидат није под
истрагом (документа у оригиналу или у
овереном препису и не старија од 6 месеци), доставити на наведену адресу.
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
11306 Гроцка
Булевар револуције 19

Професор-наставник клавира
на одређено време, за рад у
издвојеном одељењу у Врчину

Професор-наставник гитаре
за рад у издвојеном одељењу у
Врчину

Професор-наставник хармонике
на одређено време, за рад у
издвојеном одељењу у Врчину

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-VII/1
степен, факултет музичке уметности; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; потврда да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; уверење о држављанству. Конкурс је отворен осам дана од
дана објављивања. Кандидат треба да достави: пријаву на конкурс; уверење о држављанству; доказ о стеченом одговарајућем
образовању/стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати
у разматрање. Молбе са потребном документацијом доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“.

Наставник социологије

ПРАВНО-ПОСЛОВНА
ШКОЛА БЕОГРАД

са 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

11000 Београд, Светогорска 48
тел. 011/3242-062

Наставник рачунарства и
информатике

Наставник правне групе
предмета

(Основи матичне евиденције,
Послови правног промета,
Секретарско пословање, Основи
правних поступака, Канцеларијско
пословање)

Наставник правне групе
предмета

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Педагог

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању.

(Пословна и службена
кореспонденција)
са 15% радног времена

Спремачица

Наставник грађанског васпитања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа.

Наставник математике

ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним
законом, и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Кандидати су дужни
да уз пријаву доставе и документацију о
испуњавању услова конкурса (диплому или
препис дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и да није осуђиван за
кривична дела која му онемогућавају рад
у просвети и биографију). Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на
наведену адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Сви кандидати биће обавештени о одлуци директора о избору, а након
извршене претходне провере психофизичких способности кандидата и прибављеног мишљења Школског одбора. Ближа
обавештења о конкурсу могу се добити у
секретаријату школе, на бројеве телефона:
011/3242-513, 3242-062 и 3242-511.

са 75% радног времена

са 72% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник биологије

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу
научну област Софтверско
инжењерство

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука
из одговарајуће научне области; научни, односно стручни радови објављени у
научним часописима или зборницима, са
рецензијама и способност за наставни рад;
више научних радова од значаја за развој
науке у ужој научној области, објављених
у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама, оригинално
стручно остварење, 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

20

| Број 490 | 07.11.2012.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

скуповима. Уз пријаву приложити: диплому
о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак
радова и саме радове.

Асистент за ужу научну
област Математичке методе у
менаџменту и информатици
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Информационе технологије
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Менаџмент и специјализоване
менаџмент дисциплине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или
магистар наука из одговарајуће области
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00; смисао за наставни рад.
Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама; потврду о
прихваћеној теми докторске дисертације,
биографију, списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су
Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-480

Домар
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати су дужни да
испуњавају и посебне услове предвиђене
Правилником о организацији и систематизацији послова и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, односно IV
степен, одговарајуће струке; КВ или III
степен школске спреме, струке: металске,
столарске, електричарске, водоинсталатерске, молерско-фарбарске. Уз пријаву
приложити и доказе о испуњавању услова о стручној спреми; држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Доказ о
здравственој способности доставља се пре
закључења уговора о раду. Докази се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији, не старији од 6 месеци.

ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“

11000 Београд, Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту
- лиценци, уколико кандидат има лиценцу; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

на одређено време од три године
(реизбор)

Асистент за ужу научну област
Социологија
на одређено време од три године
(унапређење)
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани социолог, студент
докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном
оценом најмање осам или академски назив
магистра наука из области из које се бира.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Асистент за ужу научну област
Историја ликовних уметности и
архитектуре

Редовни професор за ужу научну
област Социологија
(унапређење)

на одређено време од три године
(унапређење)

Ванредни професор за ужу
научну област Историја
српског народа са историјском
географијом и старословенским
језиком

УСЛОВИ: дипломирани историчар уметности, студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање осам или академски назив магистра наука из области из
које се бира.

на одређено време од пет година
(реизбор)

Доцент за ужу научну област
Општа психологија

Сарадник у настави за ужу
научну област Општа педагогија
са методологијом и историја
педагогије

Доцент за ужу научну област
Класичне науке

УСЛОВИ: студент дипломских академских
или докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам.

на одређено време од једне године
(избор)

на одређено време од пет година
(унапређење)
3 извршиоца

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

ОСТАЛО: 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
објављених радова и остала пратећа документација), доставити на наведену адресу
Факултета. Контакт телефон: 011/3206104.

Доцент за ужу научну област
Археологија

на одређено време од пет година
(унапређење)

Доцент за ужу научну област
Енглески језик

на одређено време од пет година
(реизбор)

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ
СЕЉА“

Доцент за ужу научну област
Предшколска педагогија

11561 Дудовица
тел. 011/8186-280

на одређено време од пет година
(избор)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне
области за коју се бира; способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Општа филозофија

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

на одређено време од три године
(реизбор), предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања логика

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања; држављанство РС;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за

УСЛОВИ: дипломирани филозоф, студент
докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном
оценом најмање осам или академски назив
магистра наука из области из које се бира.

Наставник разредне наставе

Асистент за ужу научну област
Социологија

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Потребно је да су испуњени услови прописани чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о организацији и систематизацији послова у основној школи. Поред
услова који су прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у
погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи.
Уз пријаву кандидат је дужан да достави
доказе о испуњавању услова конкурса:
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци).
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Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности (лекарско уверење), подноси се пре закључења уговора
о раду. У поступку одлучивања о избору
кандидата, у Филијали Београд Националне службе за запошљавање биће извршена
провера психофизичких спсособности кандидата за рад са децом и ученицима. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Конкурс објављен 31.10.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља
се за радно место: ванредни професор за ужу научну област Пословна
економија и менаџмент-менаџмент
пројекта и стратегијски менаџмент,
у називу уже научне области, и треба
да гласи: ванредни професор за ужу
научну област Пословна економија
и менаџмент-менаџмент пројеката и
стратегијски менаџмент. У осталом
делу конкурс је непромењен.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
11000 Београд
Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11), а уз пријаву подносе:
оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству Републике Србије и извод
из матичне књиге рођених. Пре закључења уговора о раду подносе и доказ о
испуњености услова из члана 120 ст. 1 тач.
2 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе у секретаријат школе или шаљу поштом, са повратницом.

Најкраћи пут
до посла

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
11080 Земун, Емилије Јакшић 31а
тел. 011/3752-300

Наставник ликовне културе
за изборни предмет: Цртање,
сликање, вајање и шах

на одређено време, а најдуже до
31.08.2013. године, са 50% радног
времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, најдуже
до краја наставне године

Наставник физике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, најдуже
до краја наставне године, са 80%
радног времена

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 3/2010) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника који изводе
образовно - васпитни рад из изборних програма у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 3/2010) и услове
прописане чл. 120 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником
о организацији и систематизацији послова
и радних задатака. Уз пријаву на конкурс
доставити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење кандидати ће доставити по коначности одлуке директора о избору, а пре
закључења уговора о раду. Установа прибавља доказ прописан чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања - потврду надлежног органа да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Пријаву и осталу
потребну документацију кандидати треба
да доставе на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“
11000 Београд
Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач-приправник

на одређено време до 24 месеца лице које први пут заснива радни
однос или лице које је радило
краће од времена утврђеног за
приправнички стаж

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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УСЛОВИ: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне студије),
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студијама у трајању од три године или на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); 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, без обзира на
радно искуство; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом;
уверење о здравственој способности; да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије.

Медицинска сестра-васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа, васпитачки смер или VI
степен стручне спреме, висока здравствена школа струковних студија, смер струковна медицинска сестра, без обзира на
радно искуство; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом, уверење о здравственој способности, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије.

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време 12 месеци
8 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа, васпитачки смер или VI
степен стручне спреме, висока здравствена
школа струковних студија, смер струковна медицинска сестра, пожељно искуство
у раду са децом предшколског узраста, да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уверење о здравственој способности, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство Републике Србије.

Медицинска сестра-васпитачприправник
на одређено време до 24 месеца лице које први пут заснива радни
однос или лице које је радило
краће од времена утврђеног за
приправнички стаж
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа, васпитачки смер или VI
степен стручне спреме, висока здравствена школа струковних студија, смер струковна медицинска сестра, без обзира на
радно искуство; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом, уверење о здравственој способности, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије.
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Стручни сарадник-логопед
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године у складу са законом; 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; дефектолошки факултет, смер логопедија, без обзира на радно
искуство; уверење о здравственој способности, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије.

Стручни сарадник-логопед

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, у складу са законом; 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; дефектолошки факултет,
смер логопедија, пожељно искуство у раду
са децом предшколског узраста, уверење о
здравственој способности, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања, да има држављанство Републике Србије.

Ложач

на одређено време 12 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ
радник, са положеним испитом за ложача
централног грејања, могућа провера психофизичких и радних способности, уверење
о здравственој способности, да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије.

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

шиће надлежна служба за запошљавање.
Пријаве са потребном документацијом
доставити на наведену адресу школе.
Извођење наставе се врши на пунктовима
- локацијама школе у Жаркову, Сремчици,
Барајеву, Лазаревцу, Лединама и Реснику.

XIII БЕОГРАДСКА
ГИМНАЗИЈА

Васпитач

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ“
11000 Београд
Топчидерски венац 1
тел. 011/2662-839

на одређено време ради замене
одсутних запослених преко 60 дана
8 извршилаца

11000 Београд, Љешка 47
тел. 011/3555-151

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; психичка, физичка
и здравствена способност за рад у школи
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - доказ прибавља
школа, држављанство Републике Србије. Уз
пријаву доставити: сведочанство о завршеној основној школи, уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, све у оригиналу или у
овереној копији, на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању
од три године или на студијама другог степена (дипломске акадмске студије-мастер,
специјалистичке струковне студије) - васпитач у складу са законом, без обзира на
радно искуство.

Медицинска сестра-васпитач

на одређено време ради замене
одсутних запослених преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач, без обзира на радно
искуство.

Стручни сарадник-логопед

на одређено време до једне године

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ЂУРО САЛАЈ“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дефектолошки факултет - логопедски смер.

11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290, 2644-790

Сарадник за превентивноздравствену заштиту

на одређено време до једне године
4 извршиоца

Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана
ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи смер, без обзира на
радно искуство.

Наставник српског језика

са 37,5% радног времена, на
одређено време преко 60 дана ради
замене одсутног запосленог

Спремачица

7 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику за наставнике у основној
школи.

Наставник разредне наставе

Спремачица

на одређено време до једне године
6 извршилаца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа.

Кројач

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, према Правилнику за наставнике у
основној школи.

Мајстор-електричар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ
радник кројачке струке, 1 година радног
искуства у струци, пробни рад до 6 месеци,
могућа провера психофизичких и радних
способности, уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике
Србије.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да се против њега не води
кривични поступак; да није осуђиван за
кривична дела која онемогућавају рад у
просвети. Уз пријаву доставити: фотокопију уверења о држављанству; фотокопију
извода из матичне књиге рођених; фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
Доказ о психофизичкој способности за рад
са полазницима школе, кандидат ће доставити након коначности одлуке о избору, а
проверу психофизичких способности извр-

са пробним радом до 6 месеци

на одређено време до једне године
УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме,
ВКВ или КВ електричар; положен возачки
испит.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом - васпитачи,
медицинске сестре-васпитачи и стручни
сарадник-логопед, односно општу здравствену способност - спремачице и мајстор
електричар; да није осуђиван правоснаж-
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ном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити оригинале или оверене фотокопије: дипломе о завршеној одговарајућој
школи, извода из матичне књиге рођених
и уверења о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци. Изабрани
кандидати пре закључења уговора о раду
дужни су да доставе лекарско уверење о
одговарајућој здравственој способности.
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве се подносе на наведену адресу установе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Особа за
контакт: Катарина Марковић, референт за
радне односе, број телефона: 011/2662839.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11030 Београд
Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454, 3570-967
e-mail: оfﬁce@boskovic.еdu.rs
www.оsboskovic.еdu.rs

Наставник француског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет.

Наставник грађанског васпитања
са 17% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних програма у основној школи.
ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на
e-mail: konkurs@boskovic.еdu.rs, у року од 8
дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

ГИМНАЗИЈА
„РУЂЕР БОШКОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
11030 Београд
Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3544-417, 3540-786
e-mail: оfﬁce@boskovic.еdu.rs
www.оsboskovic.еdu.rs

Професор физичког васпитања
са 33% радног времена

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

Професор географије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, географски факултет.

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време преко 60 дана
ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет.
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Професор биологије

на одређено време преко 60 дана,
ради замене одсутне запослене, са
50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, биолошки факултет, одлично знање енглеског
језика.
ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на
e-mail: konkurs@boskovic.еdu.rs, у року од 8
дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

ОШ „РАДЕ КОНЧАР“

оверену копију уверења о држављанству (не
старије од шест месеци); доказ о испуњености услова из тач. 1 (лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду;
доказ о испуњености услова из тач. 2 - прибавља установа. Претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс, са одговарајућом документацијом, достављају се
на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2611-125

Наставник разредне наставе

11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Наставник биологије

Доцент за међународноправну
научну област, предмети:
Међународно јавно право и Увод
у право европских интеграција

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме
предвиђени су Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника.

Спремачица

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати су уз пријаву дужни да
приложе: уверење о држављанству, оверену копију дипломе о стеченом образовању,
потврду да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља установа), да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности
врши Национална служба за запошљавање).
Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса достављају се на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања. Одлука о
избору кандидата донеће се у законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“
11194 Рушањ, Школска 7
тел. 011/8000-406

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11
и 8/11). Кандидати треба да имају: 1) психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 2) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања;
3) држављанство Републике Србије. Конкурсни поступак се спроводи сагласно одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву са
биографским подацима на конкурс доставе и
документацију о испуњавању услова конкурса: оверену копију дипломе; оригинал или
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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 и
44/10) и чланом 102 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Асистент за управноправну ужу
научну област, предмет: Управно
право (поновни избор)
на одређено време од 3 године

Асистент за
међународноприватну ужу
научну област, предмети:
Међународно приватно право и
Арбитражно право
на одређено време од 3 године

Асистент за грађанскоправну
ужу научну област, предмет:
Грађанско право-општи део и
Стварно право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, 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 чл. 72
став 1 и чл. 122 став 5 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10) и чл. 1 Одлуке о изменама и допунама Статута Правног факултета Универзитета у Београду, 01-број: 415/2 од 06. јула
2012. године.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних 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 Александра 67, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС“

Наставник основе технике рада,
теоријска и практична настава

Наставник разредне наставе

11090 Београд
Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције помоћника директора - до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове сагласно чл. 8 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за
ученике лако ментално ометене у развоју
(„Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 24/04,
10/09, 2/12). Наставници поред наведене стручне спреме морају имати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипл. дефектолога. Поред општих услова и наведених услова у погледу
стручности, кандидати треба да испуњава
и друге посебне услове: да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, држављанство РС,
уверење да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
са кратком биографијом, кандидат треба
да достави и оверене фотокопије докумената којима доказује да испуњава услове
конкурса (диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених). Доказ да је
кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Пријаве са доказима о испуњености
услова подносе се на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
11306 Гроцка, Ужичка 2
тел. 011/8500-531

Наставник психологије
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Координатор практичне наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, дипломирани правник.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије; оверен
препис/фотокопију сведочанства о степену
стручне спреме; доказ да против лица није
покренут кривични поступак; CV са сликом.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона: 011/8500720, 8500-531.

ру психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве послати на адресу школе; број телефона за информације:
011/2411-472.

11000 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563
е-mail: оs.drrajs@open.telekom.rs

2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске
године
2 извршиоца

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са боловања, породиљског
боловања и неге детета
УСЛОВИ: у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/59, 52/11) и Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96…3/2010).

ФАКУЛТЕТ СЦЕНСКИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ
УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Таковска 49а

За избор у наставничка звања:

Доцент за ужу уметничку област
Цртање и сликање
на одређено време од 5 година

Спремачица

УСЛОВИ: магистар сликарства-VII/2 степен, референце за избор у звање доцента,
способност за наставни рад.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

Доцент за ужу уметничку област
Унутрашња архитектура

2 извршиоца

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења о држављанству, кратку биографију. Проверу психофизичких способности кандидата врши
Национална служба за запошљавање, по
истеку рока за пријављивање. Кандидати
који су били на тесту у периоду од 6 месеци
пре истека рока за пријаву на овај конкурс,
треба да то наведу у својој пријави. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на бројеве
телефона: 011/2772-563 и 2089-302.

ГРАЂЕВИНСКО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани архитекта ентеријера, дипломирани инжењер архитектуреVII/1 степен, референце за избор у звање
доцента, способност за наставни рад.

Доцент за ужу уметничку област
Конструкције
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани архитекта ентеријера, дипломирани инжењер архитектуреVII/1 степен, референце за избор у звање
доцента, способност за наставни рад.

Ужа уметничка област Дигитално
цртање
УСЛОВИ: дипломирани архитекта ентеријера, дипломирани инжењер архитектуреVII/1 степен, референце за избор у звање
доцента, способност за наставни рад.

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2404-827, 2411-472, 2404-126
факс: 011/2423-441

Сарадничко звање - асистент
за ужу уметничку област
Унутрашња архитектура

Наставник српског језика и
књижевности
са 83% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће образовање - VII степен стручне
спреме у наведеном занимању, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
и да има држављанство РС. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену копију дипломе и оверену копију/оригинал уверења
о држављанству РС и уверење да против
кандидата није покренута истрага, нити је
подигнута оптужница. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору, прове-

Ужа научна област
Општеобразовне студије

на одређено време од три године
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат мора бити студент докторских студија и имати склоност за педагошки рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07, 97/08, 44/2010) и Статутом АЛУ.
Пријаве са пратећим прилозима подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања, на
адресу: Београд, Таковска 49а.
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ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“

УСЛОВИ: квалификовани радник са III
степеном стручне спреме, машинска или
електротехничка струка, положен испит за
ложача или руковаоца централног грејања.

професор српске књижевности и језика;
професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; дипломирани
филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;
професор југословенске књижевности и
српског језика.

Секретар

Наставник израде модела

УСЛОВИ: чл. 68 Закона о основама система образовања и васпитања и члан 9 Правилника о систематизацији радних места у
ОШ „Стеван Сремац“: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, завршене основне академске студије - правни
факултет, у трајању од најмање 4 године
или дипломирани правник мастер; стручни
испит за секретара кандидат је дужан да
положи у року од 2 године од заснивања
радног односа.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани вајар - професор ликовне културе; академски вајар - ликовни педагог;
дипломирани вајар; лице са завршеним
факултетом примењених уметности, одсек
или катедра: примењено вајарство, керамика, керамика и стакло; лице са завршеним факултетом примењених уметности,
вајарски одсек; специјалиста за финалну
обраду дрвета или метала - V степен стручне спреме.

11272 Добановци, Маршала Тита 6
тел. 011/8465-645, 8465-499

Ложач

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
и услове из члана 24 Закона о раду, као и
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену
копију дипломе, уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија, не
старији од 6 месеци), копију личне карте.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уверење се доставља при
закључивању уговора о раду. Пријаве са
доказима о испуњавању услова и биографијом доставити на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН

11000 Београд, Крупањска 3
тел. 011/3066-408

Наставник цртања и сликања

са 12 часова-24 сата недељно (60%)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани сликар - професор ликовне културе; академски сликар - ликовни педагог;
лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра за примењено сликарство, сликарство или зидно
сликарство; лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски одсек;
дипломирани сликар; дипломирани сликар
зидног сликарства.

Наставник српског језика и
књижевности

са 6 часова-12 сати недељно (30%),
на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком;
професор српског језика и књижевности;
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Стручни сарадник-школски
педагог
са 20 сати недељно (50%)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани педагог; професор педагогије;
дипломирани школски психолог - педагог.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Неблаговремене пријаве на конкурс, као
и пријаве са непотпуном документацијом,
неће бити узете у разматрање. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије. 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 установа. Предвиђена је провера психофизичих способности кандидата
за посао наставника, а које директор изабере у ужи избор. Проверу врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријава
са доказима о испуњености услова конкурса доставља се на наведену адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Конкурс објављен 24.10.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља
се за радно место: сарадник за избор
у звање и на радно место сарадника у
настави за ужу научну област Економика пољопривреде, тако што уместо: на одређено време од три године,
треба да стоји: на одређено време од
1 године.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-058

Наставник хирургије са негомтеорија
са 10% радног времена

Наставник хирургије са негомтеорија
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за општу хирургију или једне од хируршких грана.

Наставник неуропсихијатрије са
негом-теорија
са 70% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за неуропсихијатрију.

Наставник козметологије-теорија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог.

Наставник естетске хирургије са
негом-теорија
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за пластичну и реконструктивну хирургију.

Наставник инфектологијетеорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
инфектологије.

Наставник инфектологије са
негом-теорија
са 60% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
инфектолог.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа-II степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да
доставе: 1. краћу биографију; 2. доказ о
врсти и степену стручне спреме; 3. уверење о држављанству; 4. извод из матичне књиге рођених; 5. уверење о општој
здравственој способности, тј. лекарско
уверење (психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима); 6.
уверење којим се доказује да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказе о испуњености
услова из тач. 2, 3 и 4 кандидати достављају уз пријаву и документа морају бити
у оригиналу или у овереном препису. Уверење о општој здравственој способности,
тј. лекарско уверење, кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Доказ о
испуњености услова из тачке 6 прибавља
установа. У складу са чл. 130 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши Национална
служба за запошљавање, применом стан-
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дардизованих поступака. Пријаве са траженом документацијом доставити у року од
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

БОР

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У
БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Универзитетски наставник
за ужу научну област Хемија,
хемијска технологија и хемијско
инжењерство
на одређено време, изборни период
од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из
научне области Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство или докторат
техничко-технолошких или хемијско-технолошких наука. Остали услови утврђени
су одредбом члана 64 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010)
и чл. 99 и 100 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду.

Универзитетски наставник
за ужу научну област Хемија,
хемијска технологија и хемијско
инжењерство
на одређено време, изборни период
од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из
научне области Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство или докторат
техничко-технолошких или хемијско-технолошких наука. Остали услови утврђени
су одредбом члана 64 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010)
и чл. 99 и 100 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду.

Универзитетски наставник за
ужу научну област Индустријски
менаџмент
на одређено време, изборни период
од 5 година, са непуним радним
временом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факул-

тета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области
техничких наука. Остали услови утврђени
су одредбом члана 64 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005)
и чл. 99 и 100 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду.

Универзитетски наставник
енглеског језика

на одређено време, изборни период
од 4 године

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

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

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

Универзитетски наставник за ужу
научну област Математика
на одређено време, изборни период
од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат наука у области математике и завршен математички факултет.
Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 99, 100 и
103 Статута Техничког факултета у Бору,
као и Правилником о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у
звању асистента за ужу научну
област Минералне и рециклажне
технологије

Наставник француског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност.

Наставник основа машинства и
електротехнике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер рударства.

Наставник заштите радне и
животне средине
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер рударства
и геологије.

Наставник минералогије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер рударства.

Наставник рударских радова у
подземној експлоатацији
са 15% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или
смер за израду подземних просторија.

Наставник машина и уређаја у
подземној експлоатацији
са 10% радног времена

на одређено време, изборни период
од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум техничких наука,
са завршеним техничким факултетом-дипломирани инжењер рударства, смер припреме минералних сировина и уписане
докторске студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 72 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005)
и члана 103 Статута Техничког факултета
у Бору.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер рударства, смер за машинство у рударству, смер
за подземну експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

Наставник нацртне геометрије
са 13% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер рударства, дипломирани инжењер геологије, сви
смерови осим смера за хидрогеологију.

Наставник општих рударских
радова
са 13% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер рударства.
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Наставник минералогије са
петрологијом
са 13% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер рударства, дипломирани инжењер геологије,
дипломирани инжењер металургије.

Наставник практичне наставе (за
рударе)
са 67% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер рударства.

Наставник основа графичке
технике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, одсек графичког инжењерства; дипломирани графички инжењер.

Наставник технологије штампе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, одсек графичког инжењерства; дипломирани графички инжењер.

Практична настава

са 25% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство; дипломирани графички инжењер.

Наставник микробиологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер прехрамбене технологије; дипломирани ветеринар за технологију намирница анималног
порекла; дипломирани биолог; дипломирани биохемичар; дипломирани молекуларни
биолог и физиолог; дипломирани инжењер
хемијског и биохемијског инжењерства;
дипломирани инжењер пољопривреде за
прехрамбену технологију биљних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију анималних производа; дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију биљних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; дипломирани инжењер технологије за
хемијско, прерађивачко и фармацеутско
инжењерство.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Наставник немачког језика
са 33% радног времена

1. Наставник математике

2. Наставник српског језика

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове у складу са Законом о раду, Законом о основама система образовања и
васпитања и услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи (за
радно место: наставник немачког језика),
односно услове у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника који
изводе васпитно-образовни рад из изборних предмета у основној школи (за радно
место: наставник грађанског васпитањадруги циклус). Кандидати су дужни да
доставе: пријаву са основним подацима о
себи, радну биографију (осим за лица која
први пут заснивају радни однос) и следеће
доказе (у оригиналу или оверене копије,
не старије од 6 месеци): диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ о
савладаности програма обуке за извођење
наставе из предмета Грађанско васпитање
за одговарајуће разреде (V-VIII разред)
који организује Министарство просвете
или организација коју овласти Министарство просвете (за радно место: наставник грађанског васпитања-други циклус).
Доказ о испуњености услова из члана 120
став 1 тачка 2 Закона о основама система
образовања и васпитања - да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду.
Доказ о некажњавању из члана 120 став 1
тачка 3 наведеног Закона, прибавља школа. Директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана
од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаве
се могу предати поштом или непосредно,
на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
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19335 Душановац
тел. 019/560-023

са 22% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Михајловцу

Наставник грађанског
васпитања-други циклус

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити оригинале
или оверене копије, не старије од 6 месеци,
следећих докумената: 1. дипломе о стеченом образовању; 2. уверења о држављанству; 3. уверења да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 4. уверења о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима; 5. извода из матичне књиге рођених.
Докази о испуњености услова под тач. 1, 2
и 5 подносе се уз пријаву на оглас. Докази
из тачака 3 и 4 подноси се пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања, на адресу
школе, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“

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

Модеран јавни сервис
БРЗ И ЕФИКАСАН
ОДГОВОР
НА ЗАХТЕВЕ КЛИЈЕНАТА

са 28% радног времена, за рад у
Душановцу и у издвојеном одељењу у
Михајловцу

3. Наставник немачког језика

са 55% радног времена, за рад у
Душановцу и у издвојеном одељењу у
Михајловцу

4. Наставник техничког и
информатичког образовања

са 50% радног времена, за рад у
Душановцу и у издвојеном одељењу у
Михајловцу

5. Наставник физике

са 10% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Михајловцу

6. Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
одсутне запослене са породиљског
боловања, за рад у Душановцу и
издвојеним одељењима школе
у Михајловцу, Дупљану и Малој
Каменици

7. Спремачица

са 50% радног времена, за рад у
Душановцу

8. Домар

са 50% радног времена, за рад у
Душановцу
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: за радна места под
бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 и
чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и
у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи ( „Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07,
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09 и 3/2010); за радно место спремачица: I степен стручне спреме, завршена
основна школа; за радно место домар: V, IV
или III степен стручне спреме, машинске,
грађевинске, столарске, водоинсталатерске или електро струке, у складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима;
за радна места под бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6: проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака (директор врши
ужи избор кандидата које упућује на проверу у року од осам дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс);
да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
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ма система образовања и васпитања (уверење прибавља установа); држављанство
Републике Србије. Кандидати су дужни да
доставе: диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству које није старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених издат на новом обрасцу. Документа се прилажу у оригиналу или у овереној
фотокопији. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Пријаве
доставити лично или поштом, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОШ „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“
19314 Рајац, Вука Караџића 43
тел. 019/554-076
е-mail: оs.momcilor@yаhoo.com

Наставник математике
са 22% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник музичке културе
са 30% радног времена

Наставник техничког и
информатичког образовања
са 50% радног времена

Наставник историје

са 15% радног времена

Наставник информатике и
рачунарства
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове у складу са Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи или Правилником о врсти стручне спреме наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи. Кандидати су дужни да доставе: пријаву са основним подацима о себи, радну биографију (осим за
лица која први пут заснивају радни однос)
и следеће доказе (у оригиналу или оверене
копије, не старије од 6 месеци): диплому
о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, да лице
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду.
Доказ о некажњавању из члана 120 став 1
тачка 3 наведеног Закона прибавља школа. Директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана
од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаве
се могу предати поштом или непосредно,
на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА „МИЛЕ
АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА“

члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Конкурс објављен 04.04.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор, поништава се у
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“
19300 Неготин
Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 542-737

Наставник енглеског језика

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

19300 Неготин
Ђорђа Станојевића бб
тел/факс: 019/570-340, 570-341
е-mail: оs12@open.telekom.rs

Наставник грађанског васпитања
са 65% радног времена

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног
образовања и васпитања
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о
раду, као и Правилником о врсти стручне
спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у
основној школи ( „Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/2003,
10/2004, 3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007,
1/2008, 6/2008, 8/2008-исправка, 4/2009
и 3/2010). Поред испуњавања посебних
услова, кандидати су дужни у складу са
Законом о раду и чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања доставе пријаву са основним подацима о себи и следеће доказе: оверену копију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско
уверење је неопходно поднети пре закључења уговора са кандидатом, док уверење
о неосуђиваности у смислу члана 120 став
2 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Помоћни радник

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: 1) да имају одговарајуће
образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност; 3) да нису
осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да имају држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из члана 120 Закона став 1
тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2 овог члана пре закључења уговора
о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана
прибавља установа. Пријаве кандидата са
потпуном документацијом: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, доставити на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ШОСО „ВИДОВДАН“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/422-490

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19300 Неготин
Ђорђа Станојевића бб
тел/факс: 019/570-340, 570-341
е-mail: оs12@open.telekom.rs

Олигофренопедагог за рад у
настави
5 извршилаца

Олигофренопедагог за рад у
продуженом боравку

Наставник дефектологолигофренолог

2 извршиоца

за рад у истуреном одељењу у
Кладову
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о
раду, као и Правилником о стручној спреми
наставника, стручних сарадника у настави
у основној школи и следеће услове: дипломирани дефектолог, олигофренолог
или дипломирани олигофренолог. Поред
испуњавања посебних услова, кандидати
су дужни да у складу са Законом о раду
и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, доставе пријаву са основним подацима о себи и следеће
доказе: оверену копију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење је неопходно
поднети пре закључивања уговора о раду,
док уверење о неосуђиваности, у смислу

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме,
завршен факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију, смер олигофренологија.

Наставник математике
са 45% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани дефектолог са завршеном вишом педагошком школом, група математика; дипл. дефектолог
- олигофренолог са савладаним програмом
методике наставе математике. Кандидати,
поред стручне спреме предвиђене у ал. 1
и 2, морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога, дипломирани
дефектолог са завршеном вишом педагошком школом - група математика.
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Наставник грађанског васпитања
за средњу школу
са 20% радног времена

УСЛОВИ: лице које је у току студија стекло стручни назив професора одређеног
предмета; дипломирани социолог; дипломирани филозоф; дипломирани школски
психолог - педагог; дипломирани психолог; дипломирани педагог. Наведена лица
могу да изводе наставу уколико су савладала програм обуке за извођење наставе из
предмета Грађанско васпитање који организује Министарство просвете и науке.

Стручни сарадник-психолог

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психолог - општи смер или смер
школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог; дипломирани психолог.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже:
извод из матичне књиге рођених; диплому о стеченој стручној спреми; уверење о
оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју; уверење о држављанству.
Потврду да кандидат није осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања, прибавља школа. У поступку
одлучивања, надлежна служба за послове
запошљавања извршиће проверу психофизичких способности кандидата који су ушли
у ужи избор. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре потписивања уговора о
раду школи достави лекарско уверење.
Фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узимати у обзир, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потпуном документацијом
донети лично или послати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19320 Кладово, Младости 1
тел. 019/801-065, 803-443

Секретар

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

Наставник физике

са 50% радног времена

Наставник устава и права
грађана и поморског права
са 20% радног времена

Наставник руског језика

ГЊИЛАНЕ

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011)
и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС“, бр. 5/91...11/2008). Уз пријаву доставити: диплому о стеченом високом
образовању 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 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или диплому стечену на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности из става 1
тачка 3 чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља установа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
Уколико кандидат подноси копије наведених докумената, исте морају бити оверене.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа. Уз пријаву доставити: биографију (CV), уверење о
држављанству, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и
извод из матичне књиге рођених. Доказ о
неосуђиваности прибавља установа. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Уверења и
копије не смеју бити старији од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Наставник биологије

Наставник машинске групе
предмета
са 10% радног времена
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Наставник математике

за 12 часова недељне норме

Наставник енглеског језика
за 10 часова недељне норме

Наставник руског језика
за 6 часова недељне норме

Наставник музичке културе
за 4 часа недељне норме

Наставник физике

за 2 часа недељне норме

Наставник информатике и
рачунарства
за 3 часа недељне норме, на
одређено време

УСЛОВИ: Поред пријаве на конкурс, кандидати су дужни да приложе: доказ о квалификацији, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, док се доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности доставља пре закључења уговора о
раду. Сва фотокопирана документа морају
бити оверена. Некомплетна и неблаговремено поднета документација неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на адресу школе.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА РАНИЛУГ
38267 Ранилуг
тел. 0280/76-132

2 извршиоца

Наставник математике
са пола норме недељно

Наставник физике
са 2 часа недељно

Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
са 4 часа недељно

Наставник ликовне културе

са једним часом недељне норме

Наставник услуживања са
практичном наставом
са 4 часа недељно

са 10% радног времена

са 5% радног времена

38260 Косовска Каменица-Кололеч

Наставник математике

Контиста-књиговођа

Наставник екологије и заштите
животне средине

ОШ „9. МАЈ“

ВАША
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

Наставник српског језика
са пола норме недељно

Наставник музичке уметности
са једним часом недељно

Наставник здравствене културе
са 2 часа недељно

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Наставник географије
са 2 часа недељно

Наставник психологије

са 6 часова недељно, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства, односно до
08.07.2013. године

Наставник грађанског васпитања
са 9 часова недељно, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава седеће
услове: поседовање одговарајућег образовања сагласно Правилнику о стручној
спреми; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије; доказ о стручној спреми; доказ о положеном испиту за
лиценцу; извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на број телефона:
0280/76-132.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Церница-Гњилане
38251 Партеш

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити
сва заинтересована лица која поред општих услова за заснивање радног односа испуњавају и следеће посебне услове:
високо образовање-завршен факултет за
наставника, педагога или психолога; да
има лиценцу за рад наставника, педагога
или психолога; положен испит за директора установе; најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз захтев за заснивање радног односа, потребно је приложити следећа документа: доказ о школској спреми (оверена
фотокопија дипломе), уверење о положеном стручном испиту (доказ о лиценци),
уверење о положеном испиту за директора установе, потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење од надлежног суда
да кандидат није осуђиван и да није под
истрагом, уверење о здравственом стању.
Пријаве-захтеве са комплетном документацијом слати на адресу школе, са назнаком:
„За Школски одбор“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Професор рачунарства и
информатике

Ч АЧ А К

за 40% радног времена

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“

Професор рачунарства и
информатике

32224 Слатина, Чачак
тел. 032/826-308

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник физике

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 40% радног
времена, за рад у ОШ „Бранислав
Петровић“ Слатина и 60% радног
времена, за рад у ОШ „Владислав
Петковић Дис“

Професор рачунарства и
информатике

Наставник физике

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 50% радног
времена

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 10% радног
времена

Професор грађанског васпитања

за 20% радног времена, за рад у ОШ
„Бранислав Петровић“ Слатина
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о
основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. Кандидати на конкурс
подносе: пријаву, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Уверење да нису осуђивани и да
се против њих не води истрага прибавља
школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања - Филијала Чачак. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу
школе. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак
Жупана Страцимира 1
тел. 032/222-397

Професор филозофије

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

Професор филозофије

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 70% радног
времена

Професор историје

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Професор историје

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 20% радног
времена

Професор физике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Професор физике

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 40% радног
времена

Професор грађанског васпитања
на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 65% радног
времена

Професор грађанског васпитања
на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 45% радног
времена

Професор грађанског васпитања
на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 15% радног
времена

Професор математике
Професор немачког језика
Професор енглеског језика
за 67% радног времена

Професор хемије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. На конкурс се могу
пријавити лица која поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о раду, испуњавају и посебне
услове утврђене чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09). Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс поднесу:
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем факултету, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству.
Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља установа. Конкурс
је отворен осам дана од дана објављивања.
Пријаву са документима слати на адресу
школе или лично предати у секретаријат
школе, сваког радног дана, у времену од
08,00 до 13,00 часова. Ближе информације
могу се добити на број тел. 032/222-397,
сваким радним даном, у времену од 08,00
до 13,00 часова.

Највећа понуда
слободних
послова
на једном месту
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, 13. септембар 58
тел. 032/661-116

Конкурс објављен 24.10.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радна места: наставник физике
и наставник музичке културе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“
32300 Горњи Милановац
Хероја Дражевића 2
тел. 032/711-268

Наставник физичког васпитања

образовања и васпитања прибавља школа
по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу
школе. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ТАКОВСКИ УСТАНАК“
32304 Таково, Горњи Милановац
тел. 032/736-138

Професор математике

за 40% радног времена, за рад у
школи у Такову и Горњим Бањанима

Професор ликовне културе

за 35% радног времена, за рад
у школи у Горњим Бањанима и
Бољковцима

Наставник грађанског васпитања

Професор руског језика

на одређено време у својству
приправника, за 55% радног времена

за рад у школама у Такову, Горњим
Бањанима и Бољковцима

Наставник физике

Професор разредне наставе

Наставник математике

на одређено време у својству
приправника, за 22% радног времена

Наставник италијанског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник изборног предмета Цртање, сликање и вајање

на одређено време у својству
приправника, за 15% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у
наведеном занимању. Кандидат треба да
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање - VII степен стручне
спреме, у складу са важећим Законом и
Правилником; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву са личном и радном биографијом,
доставити следеће доказе: оригинал или
оверену копију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, оригинал или
оверену копију уверења о држављанству.
Оригинал или оверена копија уверења о
општој здравственој способности подноси
се пре закључења уговора о раду, а уверење из казнене евиденције да кандидат
није осуђиван за кривична дела из чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
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Професор биологије

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 9,5% радног времена

Професор географије

Професор физике

на одређено време у својству
приправника, за 50% радног
времена, за рад у матичној школи и
издвојеном одељењу у Брђанима

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 39% радног времена

Професор математике

Наставник физичког васпитања

на одређено време у својству
приправника, за 25% радног
времена, за рад у матичној школи и
издвојеном одељењу у Брђанима

Професор српског језика

Професор физике

на одређено време у својству
приправника, за 50% радног времена

Наставник музичке културе

32300 Горњи Милановац
Иве Лоле Рибара 3
тел. 032/720-393

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 89% радног времена, за
рад у школи у Горњим Бањанима
на одређено време до 15.03.2013.
године, за 89% радног времена, за
рад у школи у Бољковцима

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“

на одређено време до 31.08.2013.
године, за рад у школи у Полому
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат треба да има
одговарајуће 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 („Службени гласник
РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 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 децом и ученицима (проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско
уверење, подноси се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ да кндидат није осуђиван
за кривична дела и да се против њега не
води истрага - прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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на одређено време до 31.08.2013.
године, за 12,90% радног времена
на одређено време до 31.08.2013.
године, за 9,40% радног времена

Професор историје

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 33,10% радног времена

Професор енглеског језика

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 18,40% радног времена

Професор информатике

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 8,45% радног времена

Наставник хемије

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 12,80% радног времена

Професор математике

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 39,30% радног времена

Професор немачког језика
за 66% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да имају
одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; да имају завршену одговарајућу обуку за обављање наставе у систему
функционалног образовања одраслих (за сва
радна места осим за радно место: професор
немачког језика); здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о
раду); да имају психичку и физичку способност за рад са децом и ученицима (проверу
психофизичких способности врши надлежна
служба за запошљавање) - за радно место:
професор немачког језика; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о завршеној обуци
за обављање наставе у систему функционалног образовања одраслих (за сва радна
места осим за радно место: професор немачког језика); извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу
школе. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, Мића Матовића 2
тел. 032/661-000

Наставник стручних предмета
електро струке

на одређено време, за 80% радног
времена

Наставник стручних предмета
дрвне струке
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
одговарајућег занимања.

Наставник куварства са
практичном наставом
Наставник куварства са
практичном наставом
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник стручних предмета
текстилне струке

на одређено време, за 50% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
одговарајућег занимања.

Наставник услуживања са
практичном наставом
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник социологије

на одређено време, за 50% радног
времена

Наставник психологије

на одређено време, за 45% радног
времена

Наставник математике
за 72% радног времена

Наставник физичког васпитања
Наставник енглеског језика

на одређено време, за 55% радног
времена

Наставник енглеског језика

на одређено време, за 90% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању.

Наставник стручних предмета
дрвне струке

доказима о испуњавању услова слати на
адресу школе. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОСТАЛО: Посебни услови утврђени су ПраПРИОРИТЕТИ У
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и сарадника у
ЗАПОШЉАВАЊУ
настави у стручним школама. Пријаве са

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/227-976

Наставник ликовне културе
за 20% радног времена

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“

Наставник музичке културе
за 20% радног времена

32104 Трнава, Чачак
тел. 032/285-109

Наставник физике

за 40% радног времена

Наставник техничког и
информатичког образовања

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 80% радног
времена

Наставник техничког и
информатичког образовања

Библиотекар

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 40% радног времена

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 30% радног
времена

Библиотекар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати на конкурс
подносе: пријаву, оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Уверење да нису
осуђивани и да се против њих не води
истрага (доказ у складу са чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања), прибавља установа. Лекарско уверење о здравственој способности за рад
са децом доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса
доставити на адресу школе, са назнаком:
„Пријава на конкурс-не отварај“. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОШ „КИРИЛО САВИЋ“
32250 Ивањица
Кирила Савића бб
тел. 032/5661-209

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих услова за
заснивање радног односа, кандидати треба
да испуњавају и посебне услове прописане одредбама из чл. 3, 120 и 122 Закона о
основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење да нису осуђивани, лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених, за
удате-извод из матичне књиге венчаних,
уверење о држављанству. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу
школе. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „КОТРАЖА“

32235 Котража, Гуча, Лучани
тел. 032/856-113

Секретар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године. Поред општих
услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове, прописане одредбама из чл. 8, 120
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи.
Пријаве са доказима о испуњавању услова
слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

на одређено време, за 55% радног
времена
УСЛОВИ:
VII/1 степен одговорност
стручне спреме,
Друштвена
одговарајућег занимања.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Национална служба
за запошљавање

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник физике

за 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Кандидати морају
испуњавати услове прописане у чл. 120
Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење
се доставља пре закључивања уговора
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела предвиђена
у члану 120
став 1 тачка
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
3 Закона о основама система образовања
и васпитања, прибавља установа. Пријаве
са доказима о испуњавању услова слати на
адресу школе. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.
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ОШ „МАРКО ПАЈИЋ“
Вича
32233 Вича, Гуча, Лучани
тел. 032/864-001

Помоћни радник-спремачица

на одређено време до 15.04.2013.
године, за 50% радног времена
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава
и посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни
гласник“, бр. 11/2008 и др). Пријаве са
потребним документима (оверене фотокопије) достављају се у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу
школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Каона
32234 Каона, Гуча, Лучани
тел. 032/856-703

Професор географије

на одређено време до повратка
радника са боловања, за 35% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да
испуњава и посебне услове из Правилника
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2008 и др). Пријаве са
потребним документима (оверене фотокопије) достављају се у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу
школе.

Наставник српског језика

ЈАГОДИНА

са 94% радног времена

МАШИНСКО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 Параћин
Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник музичке уметности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 25% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање VII/1 степена, у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васапитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника/сарадника у настави у стручним школама; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа). Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење
о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију)-не старије од 6 месеци од
дана објављивања конкурса, диплому о
стеченом одговарајућем образовању (оверену фотокопију), радну биографију, извод
из матичне књиге рођених-не старији од
6 месеци од дана објављивања конкурса
(оверену фотокопију). Пријаве и документацију доставити у затвореној коверти,
са назнаком: „За конкурс за наставника
музичке уметности“. На полеђини коверте
назначити име, презиме и адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЉУБИША УРОШЕВИЋ“
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂЕНЕРАЛ МАРКО КАТАНИЋ“
32213 Бресница, Чачак
тел. 032/804-107

Наставник информатике

на одређено време до повратка
радника са боловања, за 20% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Кандидат треба да
испуњава услове сагласно чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање
предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Приликом пријављивања на конкурс, кандидат подноси:
захтев (пријава) за пријем у радни однос са
кратком биографијом, диплому, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге
рођених. Наведена документа доставити у
оригиналу или у овереној копији. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а доказ о здравственој
способности доставља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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35220 Рибаре, Цара Душана 146
тел. 035/274-040

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII и VI степен стручне спреме,
професор разредне наставе, наставник
разредне наставе, професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом. Кандидат
треба да испуњава услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, број 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09, 9/09, 3/10). Приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење да је кандидат држављанин Републике Србије, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима. На проверу психофизичких способности школа упућује кандидате који уђу избор, у надлежну службу
за запошљавање. Пре закључења уговора, кандидат прилаже уверење надлежне
здравствене установе о општој здравственој спсообности. Уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања, прибавља школа од надлежне
полицијске управе.
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са
општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и
професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, професор,
односно дипломирани филолог за општу и
југословенску књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за српски језик
и књижевност, дипломирани филолог за
књижевност и српски језик. Кандидат треба да испуњава услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС“, број 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09, 9/09, 3/10). Приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци,
уверење да кандидат поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (на проверу психофизичких
способности школа упућује кандидате који
уђу у ужи избор, у надлежну службу за
запошљавање), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пре закључења уговора, кандидат прилаже уверење
надлежне здравствене установе о општој
здравственој способности. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, прибавља школа
од надлежне полицијске управе.

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа, да је кандидат држављанин Републике Србије. Приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству РС - не старије
од 6 месеци, оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Пре закључења уговора, кандидат прилаже уверење
надлежне здравствене установе о општој
здравственој способности. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, прибавља школа
од надлежне полицијске управе.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве са
документацијом, којом се доказује испуњеност услова, слати на адресу школе или
предати лично. Особа за контакт: Јасмина Станковић, секретар школе, број тел.
035/274-040. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/8471-772

Наставник практичне наставе у
саобраћају
Наставник практичне наставе у
саобраћају
са 90% радног времена

УСЛОВИ:
дипломирани
саобраћајни
инжењер, односни дипломирани инжењер
саобраћаја, одсеци друмски и градски
саобраћај или друмски и градски саобраћај
и транспорт, дипломирани инжењер
машинства, смер мотори и моторна возила,
наставник практичне наставе саобраћајне струке, саобраћајни инжењер, односно
инжењер саобраћаја, одсеци или одељење
друмски и градски саобраћај или друмски и
градски саобраћај и транспорт. Лице поред
наведених услова мора да има и положен
специјалистички испит за возача моторних
возила - инструктора, предвиђен Правилником о врсти стручне спреме наставника,
васпитача, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008 и 5/2011),
као и остале услове предвиђене чланом
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник социологије

страним језиком, професор југословенске
књижевности и српског језика, професор
српске књижевности и језика са општом
књижевношћу и остало прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008 и 5/2011).
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним
законом, и ако поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да је
држављанин Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених,
уверење суда да кандидат није под истрагом. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности, а лекарско уверење доставља изабрани кандидат
после доношења одлуке, а пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о држављанству
и уверење суда не могу бити старији од 6
месеци. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на адресу
школе. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, на број телефона:
035/8471-772.

са 40% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије, односно
дипломирани социолог, професор филозофије и социологије, дипломирани политиколог наставни смер, дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Социологија може да
изводи и професор социологије и филозофије, професор марксизма.

КИКИНДА

ОШ „НОВАК РАДОНИЋ“
24435 Мол, Маршала Тита 82

Наставник математике

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, за 4 часа недељно
(22% радног времена)

Наставник устава и права
грађана

Наставник математике

УСЛОВИ: дипломирани правник, професор
социологије, односно дипломирани социолог, дипломирани политиколог, наставни
смер, дипломирани политиколог, смер
међународно-политички.

Дефектолог - олигофренопедагог

са 25% радног времена

Наставник француског језика
на одређено време ради замене
запослене на боловању, са 10%
радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност.

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
запосленог на боловању
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор српске књижевности и језика, дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
професор југословенске књижевности са

за рад у одељењима на српском
наставном језику, за 8 часова
недељно (44% радног времена)
за рад у одељењу на мађарском
наставном језику

Наставник ромског језика са
елементима националне културе
за 20% радног времена

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног
образовања

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, са 70% радног
времена

Наставник енглеског језика
у другом циклусу основног
образовања

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, за 12 часова
наставе недељно (66% радног
времена)

Наставник музичке културе

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, за 9 часова (45%
радног времена)

Школски педагог

са 50% радног времена, са знањем
српског и мађарског језика

Наставник ликовне културе

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, за 9 часова (45%
радног времена), на одређено
време ради замене запослене на
породиљском одсуству

Наставник српског језика и
српског као нематерњег језика
у другом циклусу основног
образовања и васпитања, на
одређено време (српски као
нематерњи језик у одељењима на
мађарском наставном језику)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије; ако се образовно-васпитни рад
остварује на мађарском језику и доказ о
знању мађарског језика. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење
да кандидат није под истрагом, доказ о
завршеном средњем, вишем или високом
образовању на мађарском језику или уверење о знању мађарског језика (за радна места на којима се образовно-васпитни рад врши у одељењима на мађарском
наставном језику), све у оригиналу или у
овереној фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима, кандидат је дужан да
достави пре закључења уговора у раду, док
ће уверење из казнене евиденције школа
прибавити по службеној дужности. Пријаву на конкурс и потребну документацију
послати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549
е-mail: еkonomska@sksyu.net

Професор информатике и
рачунарства

са 10 часова (50% радног времена),
на мађарском наставном језику

Професор српског језика

са 10 часова (56% радног времена),
на мађарском наставном језику

Професор историје

са 6 часова (30% радног времена), на
мађарском наставном језику
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Наука и образовање

Професор биологије

са 2 часа (10% радног времена), на
мађарском наставном језику

Професор физике

са 2 часа (10% радног времена), на
мађарском наставном језику

Професор математике

са 2 часа (11% радног времена), на
мађарском наставном језику

Професор социологије

са 4 часа (20% радног времена), на
мађарском наставном језику

Професор немачког језика у
одељењима на мађарском и
српском наставном језику

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стурчним школама и Правилником
о систематизацији радних места; да има
психофизичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство РС. За
рад у одељењима на мађарском наставном
језику, кандидат мора да има и доказ о
знању мађарског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
кандидат треба да достави: извод из матичне књиге рођених, доказ о стеченом образовању, уверење о држављанству, доказ о
познавању језика. Сви прилози морају бити
у оригиналу или оверене копије. Документацију са захтевом послати на горенаведену адресу школе. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СРЕЋНО ДЕТЕ“
Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 0230/81-665

Васпитач

за васпитно-образовни рад у
одељењу на српском језику, у објекту
ПУ у Ђали

Васпитач

за васпитно-образовни рад у
одељењима на мађарском језику, у
објекту ПУ у Новом Кнежевцу

Васпитач

на одређено време до краја школске
2012/2013. године (31.08.2013.), за
рад у одељењу на мађарском језику,
у објекту ПУ у Мајдану
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, основне студије у трајању од најмање
четири године, одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основ-
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не академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или
више образовање; да има психофизичку
и здравствену способност за рад; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство РС.

Спремачица-сервирка

на одређено време до краја школске
2012/2013. године (31.08.2013.), са
50% радног времена, за рад у објекту
ПУ у Мајдану
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
куварске струке или да је кандидат након
завршеног основног образовања стручно
оспособљен за вршење ових послова или
I степен стручне спреме, односно завршена основна школа; да има психофизичку
и здравствену способност за рад; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство РС.
ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места
дужни су да доставе: биографију, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству.
Кндидати који конкуришу за заснивање
радног односа у васпитно-образовној групи у којој се васпитно-образовни рад остварује на мађарском језику, дужни су да уз
пријаву на конкурс доставе и доказ о знању
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, у складу са чланом 120 ст. 2 и
чланом 121 ст. 6 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад
подноси се пре закључења уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс
доставити на горенаведену адресу, поштом
или лично.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 15
тел. 0230/82-679

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

ОШ „СВЕТИ САВА“
38227 Звечан, Жеровница
тел. 028/662-593

Спремачица (хигијеничар)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуна и неблаговремена документа неће се
узимати у разматрање.

ОШ „ЛЕПОСАВИЋ“
38218 Лепосавић
Војске Југославије бб
тел. 028/83-543

Директор

за мандатни период од 4 године

Наставник гитаре
Наставник гитаре

за 80% радног времена

Наставник соло певања
за 60% радног времена

Наставник солфеђа
Наставник клавира
Дипломирани правник
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговорајуће високо образовање 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
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трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидат треба
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса
бодова; да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван у смислу члана 120
Закона о основама система образовања и
васпитања; да је држављанин РС; код радних места где се настава изводи на мађарском језику - да има доказ о знању језика.
Код свих осталих радних места предвиђен
је пробни рад од 6 месеци. Уз пријаву доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми или уверење о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених
(фотокопија), уверење о држављанству
(фотокопија), доказ о знању мађарског
језика. Уверење да кандидат није осуђиван
школа прибавља службеним путем. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање из члана 8
став 2 Закона о основама образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), за наставника основне
школе и подручје рада, за педагога и психолога; да поседује дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије и најмање пет година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању
лиценце за рад (уверење о положеном
стручном испиту), доказ о радном стажу у
области образовања и васпитања (од установе у којој је кандидат остварио потреб-
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не годинеПРИОРИТЕТИ
стажа), уверење о У
држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге
рођених, доказ о психичкој,
ЗАПОШЉАВАЊУ
физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да није
осуђиван у складу са законом (прибавља
школа по службеној дужности), биографију
са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Сва наведена документа морају бити у
оригиналу или оверене копије. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
доставити на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање

ЕКОНОМСКО
ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 Косовска Митровица
Лоле Рибара 29
тел. 028/425-335

Програми
приправништва
Наставник српског језика и –
књижевности
знање у пракси
Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да
кандидат има одговарајуће образовање
утврђено Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника;
да има психичку и физичку здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверени препис
дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван; уверење
о држављанству. Рок за пријављивање је
осам дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

Шанса за
младе

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА
ТЕСЛА“
ПРАВИ

38218 Лепосавић, Немањина 29/а

У служби
ОДГОВОРИ
НА
за 7 часова недељно
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
Професор историје

Професор психологије
за 2 часа недељно

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11).
Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о
стручној спреми, потврду о положеном
стручном испиту (лиценца), уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Доказ о испуњености услова у
погледу опште здравствене способности
кандидат доставља по коначности одлуке о
избору, а пре закључивања уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊ

Наука и образовање

Друштвена одговорност

Национална служба

за запошљавање
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ОШ „БЛАГОЈЕ РАДИЋ“

Професор разредне наставе

Наставник математике

38213 Прилужје
тел. 028/467-060

на одређено време до повратка
раднице са боловања

Зупче
38288 Зубин Поток
тел. 028/478-313

за 16 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи;
оверена диплома о завршеном факултету;
извод из матичне књиге рођених; држављанство - уверење не старије од 6 месеци и уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
6 месеци или да није правоснажно осуђиван за кривична дела против достојанства
личности и морала; да има психофизичку и
здравствену способност за рад са ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом (оверене фотокопије)
доставити поштом
на горенавеШансаилизалично,
младе
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Школа је знање,
МАШИНСКА
посаоШКОЛА
је занат

Наставник физике
за 6 часова недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајући факултет. Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и уверење о
држављанству Републике Србије. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
и под условима утврђеним ставом 1 тач. 3
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
Национална служба
слати на адресу школе.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

за запошљавање

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ПРИШТИНА-ПРЕОЦЕ

38220 Косовска Митровица
Џона Кенедија 17
тел. 028/424-814

Наставник географије

Наставник техничког и
информатичког образовања

38204 Лапље Село

и субвенције (за запошљавање)
заОбуке
4 часа

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити
следећа документа: оверену фотокопију
дипломе-високо образовање, а према чл. 8
Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама;
извод из матичне књиге рођених (оверена
копија); уверење о држављанству (оверена
копија); фотокопију личне карте (оверена
копија, очитана). Лекарско уверење доставити пре закључења уговора о раду (не
старије од 6 месеци). Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за запошљавање, у року
од 8 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Пријаве се подносе у року од 8
дана од дана објављивања, лично или на
адресу школе. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања

Друштвена
УСЛОВИ: Кандидат
мора да испуњава
одговорност
услове у погледу врсте и степена стручса 10 часова недељно

не спреме предвиђене чл. 3 став 1 тачка
13 Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
4/09 и 3/2010). Остали услови утврђени су
чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Поред пријаве на конкурс, кандидат треба да достави
и оверене фотокопије докумената којима
доказује да испуњава услове конкурса:
оверену фотокопију дипломе о стеченом
стручном образовању; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству
РС - не старије од 6 месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци), доставља само
изабрани кандидат. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа
службеним путем. Пријаве са потребном
документацијом подносе се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Сва обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона: 028/424-814. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Људи су
мера успеха
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К РА Г У Ј Е В А Ц

ДЕЧЈА УСТАНОВА „КНИЋ“
34240 Кнић
тел. 034/511-009

Васпитач предшколског
васпитања и образовања

за рад у припремно-предшколској
групи у Книћу, на одређено време до
30.06.2013. године

Васпитач предшколског
васпитања и образовања

за рад у припремно-предшколској
групи у Топоници, на одређено време
до 30.06.2013. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша школа за васпитаче; најмање
једна година радног искуства у струци,
да кандидат има дозволу за рад-лиценцу;
држављанство Републике Србије; да није
под истрагом и да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Уз пријаву
са биографијом и доказима о испуњености
услова огласа доставити и лекарско уверење и извод из матичне књиге рођених.
Фотокопије морају бити оверене, а уверења не смеју бити старија од 6 месеци.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу
научну област Математичка
анализа са применама, у
Институту за математику и
информатику факултета
на одређено време 5 година

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

Доцент за ужу научну област
Алгебра и логика, у Институту
за математику и информатику
факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за
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избор у звање наставника Универзитета у
Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове,
прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно
радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом
чињенице да нису правоснажном 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 конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

К РА Љ Е В О

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46г
тел. 036/382-548

Професор математике
за 87% радног времена

Професор групе предмета
за образовни профил:
фармацеутски техничар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршена одговарајућа школа.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

Професор морфологије зуба
(теорија)

34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659

за 5% радног времена

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе
треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 ст. 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 („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), 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 средње школе, педагога или
психолога; да поседује лиценцу, тј. положен стручни испит за наставника, педагога
или психолога; обуку и положен испит за
директора; да испуњава услове прописане у члану 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених; потврду о раду у
области образовања и васпитања; оверену копију уверења о положеном стручном
испиту - лиценца; уверење да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница - не старије од 6 месеци;
биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе. Лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способно-
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сти за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и
непостојању дискриминаторног понашања
(не старије од 6 месеци) - прибавља школа.
Уверење о положеном испиту за директора
се не прилаже, али је кандидат који буде
изабран дужан да исти положи у законском
року. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Професор фиксне протетике
(теорија)
за 30% радног времена

Професор тоталне протезе
(теорија)
за 15% радног времена

Професор технологије
зуботехничког материјала
(теорија)
за 20% радног времена

Професор парцијалне протезе
(теорија)
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

Професор оралне хирургије
(теорија)
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије, специјалиста оралне
хирургије, доктор стоматологије, специјалиста за максилофацијалну хирургију.

Професор ортодонтских апарата
(вежбе)
за 8,34% радног времена

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне
спреме, доктор стоматологије, виши зубни
техничар, зубни техничар за ортодонцију.

Професор парцијалне протезе
(вежбе)
за 20,85% радног времена
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УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне
спреме, доктор стоматологије, виши зубни
техничар, зубни техничар за мобилну протетику.

Професор ортодонских апарата
(блок настава)
за 7,14% радног времена

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне
спреме, доктор стоматологије, виши зубни
техничар, зубни техничар за ортодонцију.

Професор парцијалне протезе
(блок настава)
за 3,57% радног времена

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне
спреме, доктор стоматологије, виши зубни
техничар, зубни техничар за мобилну протетику.

Професор фиксне протетике
(блок настава)
за 3,57% радног времена

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне
спреме, доктор стоматологије, виши зубни
техничар, зубни техничар за фиксну протетику.

Професор дечје стоматологије
(блок настава)
за 3,57% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије.

да је држављанин Републике Србије, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. У погледу врсте стручне спреме, кандидат треба да испуњава
услове прописане Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у гимназији и његовим
изменама и допунама. Кандидати су дужни
да приликом подношења пријаве на конкурс поднесу доказе о испуњености услова
из тач. 1 и 4. Доказ о испуњености услова
из тачке 2 прибавиће само изабрани кандидати, а доказ из тачке 3 прибавиће школа
по службеној дужности. Копије морају бити
оверене, а уверења не старија од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве са потпуним документима слати на адресу школе.

ПОЉОПРИВРЕДНОХЕМИЈСКА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ РАДИЋ“
36000 Краљево
Ђуре Ђаковића 2/22
тел. 036/359-888

Професор социологије

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника

Професор ветерине

са 50% радног времена

Спремачица

за 50% радног времена

Професор немачког језика

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

са 30% радног времена

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о завршеној одговарајућој
школи (одговарајуће образовање); уверење о држављанству. Пријаве на оглас, са
потребном документацијом о испуњености
услова, доставити на адресу школе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Професор француског језика

ОШ „МЛАДОСТ“
36217 Врњци
тел. 036/631-468

Професор ликовне културе

са 360% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове прописане Законом о основама
система образовања и васпитања, Законом о школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 4/03, 20/04, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08),

са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
одговарајуће образовање у складу са
Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама
(„Просветни гласник“, број 5/91, 1/92, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 8/11), да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе
о стручној спреми, уверење о држављанству РС-не старије од шест месеци, извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности-доставља се пре закључења уговора
о раду, доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља установа. Пре доношења одлуке
о избору кандидата врши се провера психофизичких способности за рад са децом и

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ученицима од стране Националне службе
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Документа слати на
адресу школе. Ближа обавештења могу се
добити на број телефона: 036/359-888, у
времену од 09,00 до 13,00 часова.

ОШ „БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ“
36216 Ново Село
тел. 036/631-825

Наставник ликовне културе

са 35% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове прописане Законом о основама
система образовања и васпитања, Законом о школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 4/03, 20/04, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08),
да је држављанин Републике Србије, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни
да приликом подношења пријаве на конкурс поднесу доказе о испуњености услова из тач. 1 и 4. Доказ о испуњености из
тачке 2 прибавиће само изабрани кандидати, а доказ из тачке 3 прибавиће школа
по службеној дужности. Копије морају бити
оверене, а уверења не старија од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве са потпуним документима слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ“
36220 Годачица
тел. 036/877-110

Хигијеничар

за 70% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи;
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Заинтересовани кандидати
пријаве са доказима о испуњености тражених услова (извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању), треба да доставе на
адресу: ОШ „Олга Милутиновић“, Годачица, 36220 Чукојевац, са назнаком: „За конкурс“. Доказ о здравственој способности
подноси се пре закључења уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
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Наука и образовање

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“

36343 Студеница
тел. 036/5436-450
e-mail: оs.stefannemanja@open.telekom.rs

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Професор музичке културе

са 44% радног времена

за 75% радног времена, за рад у
Баљевцу, Брвенику и Градцу

Наставник физике

Професор физичког васпитања

Наставник немачког језика

са 10% радног времена

Наставник биологије
са 40% радног времена

Наставник хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да има одговарајуће образовање утврђено Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи (доказ се прилаже уз конкурсну
документацију); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ доставља само изабрани
кандидат); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности);
да има држављанство Републике Србије
(доказ се прилаже уз конкурсну документацију). Копије морају бити оверене, а уверења не старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве са потребним документима
слати на адресу школе. Сва обавештења на
број телефона: 036/5436-450.

ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

Наставник математике

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 35% радног времена, за
рад у Баљевцу

Професор француског језика
за 30% радног времена, за рад у
Баљевцу и Брвенику

Професор математике

за 40% радног времена, за рад у
Градцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву са биографијом доставити:
оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење о физичкој, здравственој и психичкој
способности за рад у школи подноси се пре
закључивања уговора о раду. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

МАШИНСКО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 Крушевац
Ћирила и Методија 26
тел. 037/427-508

Наставник математике

Наставник физике

Наставник математикеприправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме;
одговарајуће образовање у погледу степена стручне спреме и профила занимања,
по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, да кандидат испуњава услове из
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве на
конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању, оверену копија уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу школе или донети
лично у просторије школе, радним даном, у
времену од 09,00 до 10,00 часова.
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електроничар-приправник
за 75% радног времена, на одређено
време

Наставник теоријске наставе
електро струке-енергетичар

за 90% радног времена, на одређено
време

Наставник физике-приправник

за 50% радног времена, на одређено
време

Наставник српског језика и
књижевности

за 92% радног времена, на одређено
време ради замене, а најдуже до
краја школске године

Наставник историје

за 10% радног времена, на одређено
време ради замене, а најдуже до
краја школске године

Педагог

на одеђено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидати морају, поред законом
утврђених услова, да испуњавају и услове
из Правилника о врсти и степену стручне
спреме наставника у средњим стручним
школама.

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правни
техничар или економски техничар.

Домар

за 66% радног времена
за 60% радног времена

Наставник теоријске наставе
електро струке

за 17% радног времена, на одређено
време

Наставник теоријске наставе
машинске групе предмета
Наставник теоријске наставе
машинске групе предмета

за 87% радног времена, на одређено
време

Наставник теоријске и практичне
наставе саобраћајне струке
за 77% радног времена

Наставник практичне наставе
саобраћајне струке
обука вожње-приправник
на одређено време
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УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, машинске, грађевинске или електро
струке.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
како опште услове предвиђене законом,
тако и посебне услове у погледу стручне
спреме, предвиђене Правилником о организацији и систематизацији радних места
Машинско-електротехничке школе Крушевац, за радно место административног
радника и радно место домара. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-842

Психолог
Наставник уставног и привредног
права
за 20% радног времена

Наставник српског језика и
књижевности
за 22% радног времена

Наставник математике

на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Наставник практичне наставе
на одређено време до повратка
запосленог, а најдуже до краја
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, у
складу са којима достављају и одговарајуће
доказе. Поред услова који су прописани
законом, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове у погледу стручне спреме,
прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника за рад у стручној школи, а за психолога школе и положен испит
за лиценцу. Пријаве слати на горенаведену адресу. У року од 8 дана од дана истека
рока за подношење пријава, директор ће
извршити избор кандидата које ће упутити на проверу психофизичких способности
код Националне службе за запошљавање.
Одлука о избору кандидата биће донета на
основу мишљења школског одбора. О донетој одлуци кандидати ће бити обавештени у
року од 8 дана од дана доношења.

ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“
37212 Сталаћ, С. Синђелића 4
тел. 037/806-105

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

Професор француског језика

са 44% радног времена, на одређено
време

Професор енглеског језика

за рад у одељењу Мрзеница, са 10%
радног времена, на одређено време

Професор техничког и
информатичког образовања

са 40% радног времена, на одређено
време

Секретар

са 50% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајући степен стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника, да су држављани
РС, да нису осуђивани или под истрагом
за дела која их чине неподобним за рад
у школи, да имају одговарајућу психофизичку и здравствену способност за рад са
ученицима. Пријава са доказима о одговарајућем образовању и држављанству РС
подноси се школи, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-842

Финансијско-административни
радник

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
законом, кандидати морају да имају и завр-

шену средњу економску школу. Пријаве
слати на горенаведену адресу. О донетој
одлуци кандидати ће бити писмено обавештени.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Професор разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове из Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; доказ о одговарајућем
образовању; доказ да има држављанство
Републике Србије (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству);
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора
о раду); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ву са кратком биографијом, приложити:
CV, оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми или уверење о
стеченом образовању (ако диплома није
уручена)-не старије од 6 месеци; уверење
о држављанству-не старије од 6 месеци
(оригинал или оверен препис/фотокопија);
извод из матичне књиге рођених-нови (у
оригиналу или оверен препис/фотокопија).
Оверене копије поднетих доказа не смеју
бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученцима обавиће надлежна служба за
запошљавање у Лесковцу, са кандидатима
које упути директор школе, након извршеног ужег избора кандидата који испуњавају услове конкурса. Потврду да лице није
осуђивано прибавља школа по службеној
дужности од надлежне полицијске управе.
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од стране кандидата који је примљен на конкурсу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве се могу поднети
лично или на адресу школе, у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Село Гложане
16210 Власотинце
тел. 016/3869-982

ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ПАНЕ ЂУКИЋ ЛИМАР“

Наставник биологије
са 80% радног времена

37000 Крушевац, Луке Ивановића 11
тел. 037/411-770, 411-700

Вешерка
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било
ког профила, оверена копија дипломе, да
кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање шест месеци (издаје
СУП), да није утврђено дискриминаторно
понашање кандидата, у складу са законом (уверење издато од стране Центра за
социјални рад), уверење о држављенству,
извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење - при пријему на посао. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања прописаног чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и
чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом
и ученицима, поседовање држављанства
Републике Србије, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Документација која се прилаже уз пријаву: уверење о држављанству (у оригиналу
или у овереној фотокопији, не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених
(у оригиналу или у овереној фотокопији, не
старији од 6 месеци), оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању (не старије од 6 месеци).

16254 Богојевце

ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

Наставник математике

са 88,88% радног времена

16210 Власотинце
тел. 016/875-152

Наставник математике

са 44,44% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
опште услове из Закона о раду и посебне
услове из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008,
2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010). Уз прија-

Професор физике

са 14 часова недељно
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: VII/1 степен стручне
спреме, завршен одговарајући факултет.
Пријаву на конкурс са кратком биографијом и документима о испуњености услова доставити у року од 8 дана, на горенаведену адресу.
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приправништва –
знање
у праксиТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“
Наука и образовање

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

16210 Власотинце
Михајла Михајловића 1
тел. 016/875-147

ВЛАСОТИНЦЕ

Наставник разредне наставе

Професор стручних предмета
у подручју рада машинства и
обраде метала

16231 Турековац

16210 Власотинце

за рад у издвојеном одељењу у
Дадинцу

Шанса за
Наставник математике
младе
Наставник физике

са 30% радног времена
са 77% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о основама система образовања и
васпитања, кандидат треба да има одговарајуће високо образовање према чл. 2 став
1 тач. 1, 2, 3 и 4, чл. 3 став 1 тач. 9 и 10 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
да има држављанство Републике Србије;
да има психичку, физичку и здравствену
способностза рад са ученицима - лекарско
уверење (доказ о испуњености овог услова
подноси се пре закључења уговора о раду);
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа); оригинал или оверена фотокопија дипломе о
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).

Наставник енглеског језика
Шанса
за младе
за рад у централној
школи у

Турековцу (20% радног времена) и
издвојеном одељењу у Белановцу
(80% радног времена), на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Школа је знање,
посао је занат

Наставник практичне наставе
у подручју рада машинства
и обраде метала - образовни
профил: машински техничар
моторних возила, практична
настава у блоку

Наставник енглеског језика

за рад у централној школи у
Турековцу и издвојеним одељењима у
Власу, Горњем Синковцу и Свирцу, са
по 10% радног времена (укупно 40%
радног времена), на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система
Професор италијанског
језика
образовања
и васпитања
(„Сл. гласник РС“,
Обуке
и субвенције
(за
запошљавање)
бр. 72/09 и 52/11), односно високо образоса 11% радног времена, на одређено
вање стечено на студијама другог степена
време до краја школске 2012/2013.
(мастер академске студије, специјалистичгодине
ке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“,
Професор немачког језика
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
са 22% радног времена, на одређено
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. годивреме до краја школске 2012/2013.
не или високо образовање стечено на
године
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање из члана 8 став 3
Професор уставног и привредног
Закона о основама система образовања и
права
васпитања, у складу са Правилником о врсса 20% радног времена, до повратка
ти стручне спреме наставника и стручних
радника са боловања
сарадника у основној школи; психичка,
физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
осуђиван правоснажном пресудом за криЗаконом о основама система образовања
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
и васпитања, кандидат требада има одго3 Закона о основама система образовања и
варајуће високо образовање предвиђено
васпитања; да има држављанство РепублиПравилником о степену и врсти стручне
ке Србије. Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс достави: оригинал или оверену
спреме наставника и стручних сарадникау
фотокопију дипломе; оригинал или овересредњим стручним школама; да има држану фотокопију извода из матичне књиге
вљанство Републике Србије, да има псирођених (не старије од 6 месеци, осим укохичку, физичку и здравствену способност
лико се ради о новом обрасцу); оригинал
за рад са ученицима - лекарско уверење
или оверену фотокопију уверења о држа(доказ о испуњености овог услова подноси
вљанству (не старије од 6 месеци). Школа
прибавља доказ да кандидат није осуђисе пре закључења уговора о раду); да није
ван. Доказ да је кандидат психофизички
осуђиван правоснажном пресудом за криспособан за рад са ученицима (директор
вична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
врши избор кандидата које у року од осам
о основама система образовања и васпидана од дана истека рока за подношење
тања (доказ прибавља школа). Уз пријапријава упућује на претходну проверу психофизичких способности коју врши Нациову кандидат је дужан да достави: оверену
нална служба за запошљавање), доставља
фотокопију дипломе о стеченој стручној
се пре закључења уговора о раду. Рок за
спреми, уверење о држављанству Републиподношење пријава је 15 дана од дана
ке Србије (не старије од 6 месеци), извод
објављивања конкурса. Неблаговремене,
из матичне књиге рођених (оригинал или
неразумљиве и непотпуне пријаве неће
оверена фотокопија).
бити разматране.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Орашац
16201 Манојловце
тел. 016/734-334

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Наставник биологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривично дело које га
чини неподобним за обављање послова у
школи; да има одговарајуће образовање.
Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да
приложи: кратку биографију; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације на бројеве телефона:
016/734-334, 734-488.

Национална служба
за запошљавање

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце

Секретар

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: дипломирани правник. Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеном правном
факултету, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско
уверење (доказ о испуњености овог услова
подноси се пре закључења уговора о раду),
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-114

Професор математике

ОШ „ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА“

Наставник енглеског језика

за рад у настави на албанском језику,
са 10% радног времена (обавезно
познавање албанског језика)

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у
Маћедонцу, на одређено време
до
САЈМОВИ
повратка раднице са породиљског
боловања

Наставник хемије

са 40% радног времена

са 10% радног времена

Наставник музичке културе

Професор ликовне културе и
цртања

Наставник ликовне културе

са 20% радног времена

Професор музичке културе
са 5% радног времена

Професор физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
односно одговарајуће образовање-завршен факултет одговарајућег смера, сходно Правилнику о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.
Уз пријаву на конкурс доставити следећа
документа: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и пријаву. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
Обуке и субвенције (за запошљавање)

са 22% радног времена

Наставник математике

са 50% радног времена

Професор биологије

Наставник математике

са 66% радног времена

служба
физике
запошљавање Наставник
Професор рускогза
језика
са 60% радног времена
са 10% радног времена

16253 Брестовац
тел. 016/782-206

Наставник математике

са 155,56% радног
времена
Национална

Професор екологије

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16240 Медвеђа
тел. 016/891-012

са 75% радног времена

са 50% радног времена

Библиотекар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилника о
врсти стручне спреме наставника („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008,
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009,
4/2009 и 3/2010); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије
(уверење о држављанству); извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење о психофизичкој
способности за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док
уверење из казнене евиденције прибавља
школа по службеној дужности. У поступку
одлучивања о избору наставника, директор школе вршиће ужи избор кандидата,
које упућује на проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима,
пре доношења коначне одлуке о избору.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту
и датуму провере кандидати ће бити обавештени по истеку рока за подношење
пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе. Ближе инфомрације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
на број телефона: 016/782-206.

ЗАПОШЉАВАЊА

Пр
на
бу
ис

са 50% радног времена

ШКОЛА ЗА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У
ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
радни однос може да буде примљено лице
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
под условима прописаним законом: да је
пунолетно, да има физичку, психичку и
Наставник обликовања текстила
здравствену способност за рад са децом и
са 80% радног времена (16 часова
ученицима, одговарајуће образовање, да
недељне норме)
није осуђивано за кривично дело на безУСЛОВИ: завршен факултет примењених
условну казну затвора у трајању од три
уметности, одсек или катедра текстил или
месеца или за кажњиво дело које га чини
дизајн текстила.
неподобним за рад у школи. Уз пријаву
кандидат подноси: захтев, радну и личну
Наставник обликовања одевања
биографију, оригинал или оверен преписса 60% радног времена (12 часова
фотокопију дипломе, уверење да је здравнедељне норме)
ствено способан за рад у школи, извод из
матичне књиге рођених, уверење да је
Наставник историје костима
са 20% радног времена (4 часа
држављанин Републике Србије, уверење
недељне
норме)
Национална
служба
суда да није осуђиван. Конкурс
је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији
УСЛОВИ: завршен факултет примењеза запошљавање
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне
них уметности, одсек или катедра костим,
костимографија; текстил, дизајн текстила.
пријаве неће се разматрати. О резултатима
конкурса кандидати ће бити обавештени у
ОСТАЛО: Кандидат треба да има одгороку од 30 дана од дана истека рока за подварајуће високо образовање у складу са
ношење пријава. За ближе информације
Законом о основама система образовања и
обратити се секретаријату школе, на број
васпитања и Правилником о врсти стручне
телефона: 016/891-012.
спреме наставника, стручних сарадника и

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Обуке и су
за запошљ

Друштвена
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Наука и образовање
помоћних наставника у стручним школама,
као и да испуњава услове утврђене чланом
120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Проверу психофизичких способности
кандидата који испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс
и који уђу у ужи избор, врши Национална
служба за запошљавање у Лесковцу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса.

ЛОЗНИЦ А

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ“

Наставник разредне наставе

15314 Крупањ, Радничка 2

за рад у школи у Церови
2 извршиоца

Наставник француског језика

Наставник разредне наставе

Наставник енглеског језика

Наставник разредне наставе

са 80% радног времена, за рад у
школи у Крупњу и Костајнику
са 60% радног времена, за рад
у школи у Дворској, од I до VIII
разреда, на одређено време до
31.08.2013. године

Наставник енглеског језика

са 60% радног времена, за рад у
школи у Красави, од I до VIII разреда

Наставник енглеског језика

за рад у издвојеним
четвороразредним одељењима од I
до IV разреда

Наставник енглеског језика

за рад у школи у Крупњу, од I до IV
разреда

Наставник математике

ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ“

15307 Лешница, Браће Малетић 1
тел. 015/840-379

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 85% радног времена

са 88% радног времена, за рад у
школи у Костајнику

Наставник математике

са 88% радног времена, за рад у
школи у Дворској

Наставник математике

за рад у школи уКрупњу, на одређено
време до 31.08.2013. године

Олигофренопедагог

Олигофренопедагог

на одређено време до 31.08.2013.
године
2 извршиоца

Наставник физичког васпитања

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања
у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09, 9/08 и 3/10); психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања школа прибавља службеним путем;
држављанство РС. Кандидати су дужни
да уз пријаву на конкурс, са биографијом,
доставе: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), оверен
препис дипломе о стеченом образовању и
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију). Пријаве слати
на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. За све информације
обратити се секретару школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

Наставник физичког васпитања

са 80% радног времена, на одређено
време до краја школске године

44

са 60% радног времена, за рад у
школи у Дворској

са 40% радног времена, за рад у
школи у Красави, на одређено време
до 31.08.2013. године

Наставник српског језика

са 95% радног времена, за рад у
школи у Дворској

Наставник разредне наставе
за рад у школи у Дворској
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
за рад у школи на Лазама, на
одређено време до 31.08.2013.
године

Наставник разредне наставе
за рад у школи у Костајнику
2 извршиоца

за рад у школи у Церови, на одређено
време до 31.08.2013. године
за рад у школи у Кржави, на одређено
време до 31.08.2013. године

Наставник разредне наставе
за рад у школи у Богоштици, на
одређено време до 31.08.2013.
године

Наставник верске наставе православни катихизис

са 95% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове одговарајуће стручне спреме према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и одредби
Правилника о организацији рада и систематизацији радних места радника ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ. Кандидат мора
да испуњава услове прописане одредбама
Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити: биографске податке, оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,
односно за кривична дела утврђена законом која га чине неподобним за обављање
послова у школи (не старије од 6 месеци),
лекарско уверење о здравственој и психофизичкој способности за рад са децом и
ученицима. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве са потребном документацијом подносе
се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс
за пријем у радни однос на неодређено
време, одређено време“, са називом радног места на које се кандидат пријављује.
Одлука о избору кандидата донеће се у
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Обука за
активно
тражење
посла

Наставник разредне наставе

Стекните
конкурентску
Наставник
разредне наставе
за рад у школи у Шљивови, на
одређено време
до 31.08.2013.
предност
године
за рад у школи у Толисавцу, на
одређено време до 31.08.2013.
године

2 извршиоца
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Обука за активно
посао се тражи
тражење посла

Наука и образовање

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
15318 Мали Зворник
Краља Петра I 10
тел. 015/471-923
е-mail: оsbrankora@open.telekom.rs

Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и
физиолог; професор биологије и хемије,
дипломирани биолог, смер заштите животне средине; дипломирани биолог-еколог;
дипломирани професор биологије и хемије.

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: дипл. библиотекар информатичар, професор, односно дипл. филолог
језика и књижевности, професор, односно
дипл. филолог за општу књижевност са
теоријом књижевности, професор разредне наставе, професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер за
библиотекара, професор, односно дипл.
филолог књижевности и језика, професор
српскохрватског језика и југословенске
књижевности, професор српског језика и
књижевности, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
професор, односно дипл. филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор, односно дипл. филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити
потврде да кандидати имају одговарајуће
образовање (оверена фотокопија дипломе
о стеченој стручној спреми); да су држављани РС (оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити за
остала кривична дела прописана законом
- проверава школа. Кандидат који испуњава све услове конкурса дужан ја да достави
потврду да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За јавни конкурс“,
поштом или лично у просторијама школе,
сваког радног дана, до 13,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ост
Национална служба
за запошљавање

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, прибавља установа. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана
добијања мишљења органа управљања.

15300 Лозница, Његошева 20

Професор физичког васпитања
за 50% радног времена

Професор физичког васпитања

за 30% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу стручну спрему-VII/1 степен стручне спреме и звање у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09 и 3/10),
односно висока стручна спрема и звање:
професор физичке културе, професор
физичког васпитања-дипломирани педагог физичке културе, професор физичког
васпитања-дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања-дипломирани организатор
спортске рекреације, професор физичког
васпитања-дипломирани кинезитерапеут;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство
РС; да имају психофизичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима.
Као доказе о испуњавању услова, кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију). Лекарско уверење
подноси се пре закључења уговора о раду,
а уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Гимназијска 5

Наставник физичког васпитања
за 90% радног времена

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник рачунарства и
информатике

са 65% радног времена (13 часова
наставе недељно), на одређено време
до повратка запосленог са функције
помоћника директора, најдуже до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор информатике, односно дипломирани информатичар, професор математике,
односно дипломирани математичар, смер
рачунарство и информатика, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови,
односно одсеци, дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови, односно
одсеци, дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани
инжењер организације за информационе
системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе
и технологије, дипломирани инжењер
информатике,
односно
дипломирани
инжењер рачунарства, дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика,
статистика и информатика или статистика,
информатика и квантна економија, професор технике и информатике, дипломирани
математичар.

Наставник ликовне културе и
историје уметности

са 35% радног времена (7 часова
наставе недељно), на одређено време
до повратка запосленог са функције
помоћника директора, најдуже до
25.02.2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор ликовних уметности, професор историје уметности, дипломирани сликар, дипломирани вајар, дипломирани графичар,
дипломирани графички дизајнер.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
Наставник енглеског језика
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и услове у погледу
са 44% радног времена (8 часова
наставе недељно), на одређено време
стручне спреме сходно Правилнику о врсдо повратка запосленог са боловања,
ти стручне спреме наставника, стручних
а најдуже до 31.08.2013. године
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник СРС-Просветни
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипгласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РСломирани филолог за енглески језик, проПросветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94,
фесор енглеског језика и књижевности.
7/96, 7/98, 3/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05,
1/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11 и 8/11). Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву
Наставник латинског језика
доставе одређену документацију: овереса 10% радног времена (2 часа
ну фотокопију дипломе,
уверење
о држаСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
наставе недељно)
вљанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (не старији од 6
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
месеци). Уверење о психичкој, физичкој и
професор класичне филологије, профездравственој способности за рад са ученисор, односно дипломирани филолог који је
цима доставља се пре закључења уговора
савладао наставни план и програм високог
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
образовања из предмета Латински језик у
правоснажном пресудом за кривична дела
трајању од најмање четири семетра.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије),
у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10), почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године.

Наставник економске групе
предмета

о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи, гимназији
и средњим стручним школама. Кандидати
треба да испуњавају и друге посебне услове, утврђене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Пријаве
са доказима о испуњавању услова огласа
- уверење о држављанству, оверена фотокопија дипломе, лекарско уверење, достављају се на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник економске групе
предмета

ОШ „МИЛОШ ГАЈИЋ“

са 50% радног времена (10 часова
наставе недељно)

Амајић
15318 Мали Зворник, Језерска бб
тел. 015/466-008

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

Наставник физичког васпитања

ОСТАЛО: Поред услова наведених у погледу стручне спреме и одговарајуће врсте
образовања, кандидати треба да испуњавају и услове прописане у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Као доказе о испуњавању услова,
кандидат је обавезан да достави: оверену
фотокопију дипломе или оверену фотокопију уверења о дипломирању (уверење
не може бити старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (може фотокопија), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, може фотокопија), уверење
надлежног суда да није под истрагом и да
се против њега не води кривични поступак,
уверење СУП-а Лозница да није осуђиван
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење предаје кандидат који буде примљен у радни
однос. Лица која испуњавају услове огласа
и која уђу у ужи избор упућују се на проверу психофизичких способности у надлежну
службу за запошљавање. О датуму и времену провере психофизичких способности
биће обавештени од стране школе. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од
8 дана од дана објављивања огласа, са
назнаком: „Пријава на конкурс“ или предају непосредно, у канцеларији секретара
школе, у времену од 10,00 до 13,00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
15318 Мали Зворник
Краља Петра I 12
тел. 015/471-003

Професор физике

са 15% радног времена

Професор хемије

са 90% радног времена

Професор медицинске групе
предмета
са 38% радног времена

Професор математике

са 11% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, у складу са Правилником
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са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор физичког васпитања. Кандидати треба да испуњавају услове из члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 53/11), Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних
сарадника у основној школи и Правилника
о огранизацији и систематизацији послова школе. Уз пријаву кандидати су дужни
да поднесу: основне биографске податке,
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не старији
од 6 месеци), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци). Уверење да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско уверење
да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаве слати на адресу школе, у року од
8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Наставник француског језика

са 50% радног времена, на
неодређено време, за рад у
издвојеном осморазредном одељењу
у Лалинцу и са 50% радног времена,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, за
рад у матичној школи
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти стручне спреме
наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних програма у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 27/87, 1/89, 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07,
17/07, 1/08, 6/08, 8/08 - испр., 4/09 и 3/10):
професор, односно дипломирани филолог за
француски језик и књижевност.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Кандидат уз пријаву доставља: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених.

НОВИ ПА ЗАР

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
36300 Нови Пазар
Вука Караџића бб
тел. 020/312-799, 318-373

Наставник математике
Наставник математике
за 40% норме часова

Наставник историје

за 50% норме часова, на одређено
време ради замене запосленог који
је распоређен на функцију в.д.
директора

Наставник историје
за 35% норме часова

НИШ

ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“

Наставник психологије

18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

за 10% норме часова, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник разредне наставе

Наставник енглеског језика

за рад у издвојеним комбинованим
одељењима у Грбавчу и Округлици
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09 и 3/10): професор разредне наставе; професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или
учитељском школом; професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу; наставник разредне наставе.
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за 33% норме часова

Наставник италијанског језика
за 33% норме часова

Наставник рачунарства и
информатике
за 20% норме часова

Наставник грађевинске групе
предмета
за 80% норме часова

Наставник геодетске групе
предмета
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Наставник практичне наставе у
подручју рада текстилства
за 40% норме часова, на одређено
време до повратка раднице са
неплаћеног одсуства

Наставник музичке културе
за 20% норме часова

Лице према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама
за ученике лако ометене у
развоју
за 40% норме часова

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним
законом, и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: доказ о стручној спремидиплома; извод из матичне књиге рођених;
радну књижицу и уверење о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вспитања, прибавља школа. Лекарско уверење кандидат
прилаже пре закључивања уговора о раду.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
Трнава
36300 Нови Пазар
тел. 020/385-728

Наставник музичке културе

са 50% норме, на одређено време до
краја школске 2012/2013. године

Наставник ликовне културе

са 20% норме, на одређено време до
краја школске 2012/2013. године

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, за
рад у издвојеном одељењу Рајетиће

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, за
рад у издвојеном одељењу Брђани
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен кандидат под условима прописаним
законом, и ако има: одговарајућу стручну
спрему; психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, по Правилнику о врсти и
степену стручне спреме у основном образовању; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-

дом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење кандидати прилажу пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

УГОСТИТЕЉСКО
ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар
Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496, 317-896

Професор разредне наставе

за рад на мађарском наставном
језику, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
за рад у продуженом боравку,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

за 20% норме часова

Професор математике

Наставник технике рада у
лабораторији и технолошких
операција

на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Професор историје

за 50% норме часова

за рад на мађарском наставном
језику, за 35% радног времена,
на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Наставник енглеског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог, за 20% норме
часова
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у
складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву поднети следећа документа: доказ о стручној спреми (диплома или
оверена копија дипломе), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, радну књижицу. Лекарско уверење
ће доставити кандидат по чијој пријави
буде позитивно рашено. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

НОВИ САД

СТШ „МИЛЕВА МАРИЋ“
21240 Тител, Главна 7 и 9
тел. 021/860-189

Наставник немачког језика

за 95% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, да поседује одговарајуће образовање-VII/1 степен стручне
спреме, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
сарадника у настави у стручним школама.
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); препис или оверену
фотокопију дипломе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

http://www.nsz.gov.rs/

21000 Нови Сад
Шарпланинска 28
тел. 021/505-141

Професор разредне наставе

Наставник музичке културе

ВАША ПРАВА АДРЕСА:

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“

Професор ликовне културеизборни предмет: Цртање,
вајање и сликање

за 20% радног времена, на одређено
време до краја школске године, тј. до
31.08.2013. године

Професор математике

за рад на мађарском наставном
језику, за 87% радног времена

Професор енглеског језика

за рад на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал
или оверену копију дипломе, биографију
са личним подацима, подацима о кретању
у служби или другим подацима релевантним за радно место, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС.
Одговарајуће лекарско уверење доставља
се непосредно пре закључења уговора о
раду. Уверење из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности.

Сервирка

за рад у школској кухињи
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање; да кандидат испуњава услове наведене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: оригинал или оверену копију
дипломе о завршеном средњем образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, фотокопију
личне карте. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, а
уверење из казнене евиденције прибавља
школа по службеној дужности.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО“
21230 Жабаљ
Николе Тесле 47а
тел. 021/832-894

Помоћни кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидат има положен
курс хигијенског минимума и једну годину радног искуства у струци; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: радну биографију; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уверење
о положеном курсу хигијенског минимума.
Посебно лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду. Извод из
казнене евиденције установа ће прибавити
службеним путем. Све фотокопије морају
бити оверене од стране надлежног органа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад
Павла Симића 9
тел. 021/420-438

Руководилац економскофинансијске службе
УСЛОВИ: стечено високо образовање из
области економских наука на студијама другог степена (мастер економиста),
односно завршено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање
четири године; три године радног искуства
на руководећим радним местима; уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; лекарско уверење
за рад. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе и уверење о
држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА СТРУЧНА
ШКОЛА „КРУГ“

21000 Нови Сад, Сувоборска 6
тел. 021/6435-858

Професор групе стручних
предмета за образовне профиле
саобраћајне струке: возач
моторних возила и техничар
друмског саобраћаја
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу
стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у средњој школи („Просветни гласник“, бр. 11/08), дипломирани саобраћајни
инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсеци друмски и градски
саобраћај или друмски и градски саобраћај
и транспорт. Кандидат треба да испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс доставити (у оригиналу
или оверене фотокопије): диплому о стеченом образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених. Пријаве
слати ковертиране, на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Стручни сарадник за
информациони систем (послови:
хардвер, оперативни системи,
сервисирање мреже-хардверски)
на одређено време 1 година,
са могућношћу продужетка на
неодређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или
дипломске академске студије (мастер)информатичке струке; радно искуство 1
година, држављанство Републике Србије.

Руководилац опште службе
на одређено време 6 месеци,
са могућношћу продужетка на
неодређено време

Референт за правне послове у
студентској служби
на одређено време од 6 месеци,
са могућношћу продужетка на
неодређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или
дипломске академске студије (мастер)правни факултет; радно искуство 3 године,
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија
за ужу научну област Пословна
економија и менаџмент,
наставни предмети: Туристичка
географија и Економика туризма
Професор струковних студија
за ужу научну област Економска
теорија и политика, наставни
предмет: Међународни туризам
УСЛОВИ: доктор наука из области туризма;
најмање пет референци из одговарајуће
научно-стручне области, објављених у
категоризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама;
способност за наставни рад; држављанство
Републике Србије.
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Предавач за ужу научну област
Економска теорија и политика,
наставни предмет: Економика
јавног сектора

до 1/3 радног времена, на одређено
време до 1 године
УСЛОВИ: магистар наука из области којој
припада наставни предмет; најмање пет
референци из одговарајуће научно-стручне области, објављених у категоризованим
домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; способност за
наставни рад; држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: фотокопије диплома о завршеним основним и последипломским студијама, биографију, списак научних и
стручних радова, као и саме радове, доказ
о држављанству. Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи, не
може стећи звање наставника. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Комисија ће у року од
60 дана од дана истека рока за пријаву на
конкурс сачинити Извештај о пријављеним
кандидатима и ставити га на увид јавности
на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и
сајта школе.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Расписује конкурс за изборе у звања и
заснивање радног односа за следећа
радна места:

Доцент за ужу научну област
Примењене рачунарске науке и
информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке струке, докторска дисертација
и научни резултати из области софтверско
инжењерство - управљање перформансама софтвера, најмање 5 година радног
искуства у настави из области рачунарског
софтвера и најмање 2 године искуства у
настави из области објектно оријентисаног
приступа развоју софтвера и веб базираног
софтвера и услови прописани чланом 64
Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Електроенергетика
4 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке, рачунарске или информатичке струке, поседовање знања из електроенергетике и рачунарства и услови
прописани чланом 64 Закона о високом
образовању.
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Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Информационо и
комуникациони системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
инжењерске или информатичке струке,
област емпиријско софтверско инжењерство и обезбеђење квалитета софтверских
производа и услови прописани чланом 64
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Примењене рачунарске
науке
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехничке струке, област примењене рачунарске науке и информатика, радно
искуство у наставном процесу из области
софтверског инжењерства и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању (одобрена тема докторске дисертације или студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Електроенергетика
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке, рачунарске или информатичке
струке, поседовање знања из електроенергетике и рачунарства и услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању
(одобрена тема докторске дисертације или
студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Електроника
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке струке, одбрањен мастер рад из
уже научне области Електроника и услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању (одобрена тема докторске дисертације или студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Електроника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехничке струке, одбрањен мастер
рад из уже научне области Електроника,
најмање 2 године искуства у настави из
области Електронике и услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању
(одобрена тема докторске дисертације или
студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Електроника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехничке струке, искуство у пројектовању аналогних и дигиталних интегрисаних кола, рад у CANDENCE софтверском
пакету и публиковани радови из области
пројектовања интегрисаних кола и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању (одобрена тема докторске
дисертације или студент докторских студија).

Стекните

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Електроника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехничке струке, основна знања из
нано и штампане електронике, познавање
и искуство у раду са фабрикационим технологијама у електроници и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању
(одобрена тема докторске дисертације или
студент докторских студија).

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у
звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже научне области) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу
биографију, оверене фотокопије диплома,
доказ о држављанству, списак објављених научних радова, књиге и саме радове.
Пријаве слати на горенаведену адресу, за
сваки конкурс појединачно. Комисија ће
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21460 Врбас, Палих бораца 2
тел. 021/707-187

Директор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
архитектонске струке-мастер инжењер,
област Истраживање у архитектури и урбанизму, уписане докторске студије, искуство
у раду у настави на предметима: Теорија и
критика урбане средине, Просторно планирање са уређењем земљишне територије,
Одрживи регионални развој и политика
Европске уније и услови прописани чланом
71 Закона о високом образовању (студент
докторских студија).

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Рачунарска
техника и рачунарске
комуникације
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехника и рачунарство-мастер
инжењер, област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације, искуство у развоју алата за домен-специфичне језике
и услови прописани чланом 71 Закона о
високом образовању (студент докторских
студија).

Истраживач сарадник за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Теорије и
интерпретације геометријског
простора у архитектури и
урбанизму
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
архитектонске струке-мастер, уписане докторске студије из области Архитектура и
урбанизам, искуство у наставном и научноистраживачком раду из уже научне области
Теорије и интерпретације геометријског
простора у архитектури и урбанизму, публиковани научни радови из поменуте уже
научне области, учешће на републичком
пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС и услови прописани чланом 70 Закона о научноистраживачкој делатности.

Предавач струковних студија за
ужу стручну, уметничку, односно
Обука за
научну област Електроника
активно
УСЛОВИ: тражење
VII/2 степен стручне спреме,
електротехничке струке и услови пропипосла
сани чланом 64 Закона о високом образо-

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане законом: да поседује одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
- високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од
10. 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, педагога
или психолога; да поседује дозволу за рад
(лиценцу); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; најмање пет година рада у
установи на пословма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе.
Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о
држављанству (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном
стручном испиту/лиценци; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; радну биографију. Лекарско уверење се прилаже пре закључења уговора о
раду, док уверење о некажњавању прибавља школа. Пријава које не садржи доказ
о обуци и положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у прописаном законском року. Пријаве
слати на наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс за избор директора“. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

вању.
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КИЦ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“
21235 Темерин, Новосадска 324

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме и најмање 5 година радног искуства на
пословима културе и информисања; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност; 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 функције директора; да достави
предлог програма рада и развоја установе
за мандатни период. Уз пријаву доставити:
предлог програма рада и развоја установе
за мандатни период; биографију са наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију радне књижице; уверење
о некажњавању. Изабрани кандидат ће
накнадно доставити лекарско уверење.
Пријаве се у затвореној коверти подносе
на горенаведену адресу, у року од 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
21000 Нови Сад-Шангај
Улица осма бр. 2
тел. 021/6520-142

Наставник ромског језика са
елементима националне културе
за 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за
наставника ромског језика; кандидат треба
да испуњава услове прописане чланом 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци);
оверен препис/фотокопију уверења или
дипломе о стеченом образовању за наставника ромског језика; кратку биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
26352 Иланџа
Милоша Црњанског 88
тел. 013/659-168

Наставник физике

са 30% радног времена (6 часова
наставе недељно), на одређено време
до повратка запосленог са дужности
директора школе у првом мандату
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике
и основа технике, дипломирани педагог за
физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену
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физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор
физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену
физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач,
дипломирани професор физике и хемије
за основну школу, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоретску и
експерименталну физику, дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање, дипломирани астроном. Кандидат
треба да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Уз пријаву на
конкурс приложити: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (извод
из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству, оригинал или оверену
фотокопију, не старију од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном
стручном испиту (ако поседује). Уверење
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа.
Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Наставник математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9/96, 10/2002, 4/2003,
20/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 17/2007,
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010):
професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар за математику економије; 2 године радног искуства у
настави. Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ
о поседовању држављанства Републике
Србије (извод из матичне књиге рођених
или уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о положеном стручном испиту (ако поседује). Пријаву доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер,
дипломирани правник које је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, са положеним стручним испитом за секретара. Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гла-
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сник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Уз пријаву
на конкурс приложити: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (извод
из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству, оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту (ако поседује). Пријаву доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: средње стручно образовање,
савладан програм обуке за педагошког
асистента, познавање ромског језика. Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије
(извод из матичне књиге рођених или
уверење о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију), диплому о стеченом
образовању (оригинал или оверен препис,
односно фотокопију), сертификат издат
од стране Министарства просвете и науке
о завршеној уводној обуци за педагошког
асистента. Пријаву доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на
горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“
26210 Ковачица
Николе Тесле 57
тел. 013/661-180, 660-180

1. Наставник немачког језика

за 22% радног времена, потребно
знање словачког језика

2. Наставник физике

за 45% радног времена, потребно
знање словачког језика

3. Наставник латинског језика
за 22% радног времена, потребно
знање словачког језика

4. Наставник математике

за 44% радног времена, потребно
знање словачког језика

5. Наставник енглеског језика

за 28% радног времена, потребно
знање словачког језика

6. Наставник социологије

за 10% радног времена, потребно
знање словачког језика

7. Наставник устава и права
грађана

за 15% радног времена, потребно
знање српског и словачког језика
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8. Наставник латинског језика

за 44% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства, потребно
знање српског језика

9. Наставник ликовне културе

за 30% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог
изабраног на функцију у Општинској
управи, потребно знање српског и
словачког језика
УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које испуњава следеће
услове: 1. високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10.09.2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; врста стручне спреме за наведено радно место према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник СРСПросветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004,
11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011);
2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. за радна места
под редним бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9: знање
словачког језика у складу са чланом 121
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/09 и 52/11), јер се образовно-васпитни
рад изводи на словачком језику. Доказе о
испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 подносе кандидати уз пријаву на конкурс, и то
оригиналне исправе или оверене фотокопије исправа. Доказ из тачке 2 доставља се
пре закључења уговора о раду, а доказ из
тачке 3 прибавља школа. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве у којима
није јасно наведено за које радно место
кандидат конкурише, навођењем назива
радног места и процента радног ангажовања, као и пријаве уз које нису приложене исправе које доказују испуњеност услова за предметно радно место, сматраће се
непотпуним. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са потребним доказима о испуњености
услова доставити на адресу Гимназије, са
назнаком: „Пријава на конкурс“.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
ИНФОРМИСАНОСТ
СИГУРНОСТ
САМОПОУЗДАЊЕ

ОШ „САВА ВЕЉКОВИЋ“
26354 Добрица, Светог Саве 408
тел. 013/658-009

Наставник физике

са 4 часа наставе недељно (20%
радног времена), на одређено време
до повратка радника са функције
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; професор физике и хемије;
дипломирани педагог за физику и хемију;
професор физике и основа технике; дипломирани педагог за физику и основе
технике; професор физике и математике;
дипломирани астрофизичар; дипломирани
физичар за примењену физику и информатику; професор физике и хемије за основну
школу; професор физике и основа технике
за основну школу; дипломирани физичар
за примењену физику; професор физике
за средњу школу; дипломирани физичар
истраживач; дипломирани професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу; дипломирани физичар
за општу физику; дипломирани физичар
за теоретску и експерименталну физику;
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани
астроном, смер астрофизика.

Наставник српског језика и
књижевности

са 17 часова наставе недељно (95%
радног времена)
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности; професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком;
професор српске књижевности и језика;
професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским
књижевностима; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;
професор српскохрватског језика и опште
лингвистике; професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима; професор
српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском језику; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу
књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне
мањине.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може
да буде примљено лице под условима
прописаним законом - члан 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11); чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) прописано
је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: на студијама другог
степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење и 97/08),
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. Наставу и друге облике образовноваспитног рада у предметној настави може
да изводи лице са високом стручном спремом у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). Уз пријаву кандидат је дужан да достави: оверену фотокопију или препис дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављанству
издато у последњих 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља
само изабрани кандидат. Доказ о неосуђиваности прибавља установа по службеној
дужности. У поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности у року од
8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена провера психофизичких способности, назначити у пријави када
је и где извршена. Пријаву са потребним
прилозима и доказе о испуњавању услова
конкурса кандидат треба да достави у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама неће бити узете у разматрање.

Tржиштe рада

Наставник физичког васпитања
са 4 часа наставе недељно (20%
радног времена)

УСЛОВИ: професор физичког васпитања;
професор физичке културе; дипломирани
педагог физичке културе; професор физичког васпитања-дипломирани тренер са
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања-дипломирани организатор
спортске рекреације; професор физичког
васпитања-дипломирани кинезитерапеут.

АНАЛИТИЧКИ ПРИСТУП
ЗАПОШЉАВАЊУ
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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26212 Качарево, Херцеговачка 12
тел. 013/601-510

Професор техничког образовања
са 40% радног времена

Васпитач-приправник
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, а уз
пријаву на конкурс приложити: диплому
о одговарајућем образовању или оверену фотокопију; уверење о држављанству
Републике Србије; уверење о некажњавању-не старије од 6 месеци; молбу за
жељено радно место; извод из матичне
књиге рођених. Проверу психофизичких
способности захтева школа код надлежне
службе за запошљавање. Кандидат приликом заснивања радног односа доставља
лекарско уверење. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево
Војводе Живојина Мишића 3
тел. 013/345-976

1. Наставник хармонике
2. Наставник дириговања, хора и
оркестра
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат уз пријаву са биографијом прилаже и копију личне карте. У
радни однос може да буде примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1.
да има одговарајуће образовање сагласно
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11), и то: за радно место под
бр. 1: дипломирани музичар-акордеониста;
за радно место под бр. 2: дипломирани
музичар-диригент; 2. да има држављанство Републике Србије; 3. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 4. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Докази о испуњености услова из тач.
1 и 2 подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказе из тач. 3 и 4 прибавља установа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана
добијања мишљења органа управљања.
Пријаве на конкурс послати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

рност
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26000 Панчево
Владимира Жестића 21
тел/факс: 013/352-663
e-mail: оs.bradicevic@open.telekom.rs

број телефона: 010/361-087. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ

Наставник математике

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
високо образовање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар; професор
математике и рачунарства; дипломирани
математичар за математику економије;
професор информатике-математике; дипломирани математичар-астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани информатичар; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Кандидат треба да приложи следећа документа: оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију-не старије од 6 месеци); биографију-CV. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Лекарско уверење подноси
изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ПИРОТ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12316 Крепољин

Оглас објављен 31.10.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац
Лоле Рибара 6-8

Наставник предшколске
педагогије
са 10% радног времена

Наставник васпитања и неге
деце-теорија
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор
педагогије.

Наставник фиксне протетикевежбе и блок
на одређено време

УСЛОВИ: доктор стоматологије, виши зубни техничар, зубни техничар за фиксну
протетику.

Наставник хигијене са
здравственим васпитањем

са 50% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за хигијену, доктор медицине.

Наставник фармакологије

са 35% радног времена, на одређено
време

ПУ „8. СЕПТЕМБАР“
18320 Димитровград
Светосавска 2
тел. 010/361-087

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, доктор
медицине.

Медицинска сестра-васпитач

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

Наставник прве помоћи

са 15% радног времена, на одређено
време

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматологије; дипломирани фармацеут; профеУСЛОВИ: поседовање одговарајућег обрасор народне одбране; дипломирани педазовања: чл. 39 тачка 1 Закона о предшгог за народну одбрану; виша медицинска
колском васпитању и образовању („Сл.
сестра-техничар; струковна медицинска
гласник РС“, бр. 18/10), поседовање псисестра; организатор здравствене неге.
хичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима, поседовање
Наставник здравствене неге
држављанства Републике Србије, неосуђина одређено време
ваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техниЗакона о основама
система образовања
и
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
чар; санитарно-еколошки инжењер - спеваспитања. Уз пријаву на конкурс доставицијалиста са претходно стеченим образоти: извод из матичне књиге рођених, доказ
вањем за струковну медицинску сестру;
о држављанству Републике Србије (увеструковна медицинска сестра; организатор
рење о држављанству), оверен препис или
здравствене неге. Наведена лица треба да
оверену фотокопију дипломе о стеченом
имају претходно стечено средње образообразовању. Пријаве послати на горенавевање у подручју рада здравство и социјалдену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора ПУ или на
на заштита.
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Наставник књиговодства

Педагог

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених
општих услова за обављање послова, уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да
имају и о истом поднесу, у оригиналу или
у овереној копији, следеће доказе: о одговарајућој врсти и степену стручне спреме:
високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије)
или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, у складу са законом; о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); потврду да нису
осуђивани правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од шест
месеци; извод из матичне књиге рођених.
Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана
- пре закључења уговора о раду. Доказ из
става 1 тачка 3 овог члана - прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у обзир. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на број телефона:
012/7643-116.

са 10% радног времена

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава
услове прописане чл. 8, 120 и 121 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11),
Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и
8/2011) и Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама који
остварују наставни план и програм огледа
за образовне профиле: козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска
сестра-техничар, стоматолошка сестратехничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 25/2004, 1/2007 и 10/2009).
Уз пријаву на конкурс приложити следећу
документацију (у оригиналу или оверене
фотокопије): диплому, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Докази о испуњености услова из члана 120 став 1 тач. 1 и 4 и става 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
- подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из
члана 120 став 1 тачка 2 - пре закључења
уговора о раду, а из става 1 тачка 3 истог
члана - прибавља установа. Непотпуне и/
или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања, на адресу школе.

са 50% радног времена

12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Секретар

на одређено време до повратка
радника са боловања, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених
општих услова за обављање послова, уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да
имају и о истом поднесу, у оригиналу или
у овереној копији, следеће доказе: о одговарајућој врсти и степену стручне спреме
(дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на студијама у трајању од најмање
четири године); о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уврење); потврду
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије - не старије
од шест месеци; извод из матичне књиге
рођених. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1, 4 и 5 - подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2
овог члана - пре закључења уговора о
раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана - прибавља установа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 012/7643-116.

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Помоћни радник-спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси оригинале или оверене копије следећих докумената: извода из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци или трајни), уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци)
и сведочанства о стеченом основном образовању. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
12308 Орешковица

Наставник француског језика
са 32% радног времена

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
12208 Костолац, Првомајска 1

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за
француски језик и књижевност.

Наставник разредне наставе

Наставник енглеског језика

3 извршиоца

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ“

са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо
образовање на студијама другог степена у
складу са Законом о високом образовању,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а изузетно да је стекао
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању
од три године или више образовање; да
испуњава услове у погледу остварених
бодова; да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; да
има држављанство Републике Србије; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи, у оригиналу или у овереној копији - не старије
од шест месеци, следећу документацију:
доказ да има одговарајућу стручну спрему,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, односно венчаних.
Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и
ученицима се не подноси уз пријаву на конкурс, већ пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична
дела - прибавља установа. Молбе слати на
адресу школе.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да
имају одговарајуће високо образовање, у
складу са чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања
( „Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011), као и да испуњавају и друге
посебне услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, држављанство РС, уверење да
нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидати подносе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду, а уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана
добијања мишљења органа управљања.
Пријаве се подносе на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.
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ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија
тел. 012/884-066, 884-088

Наставник историје

са 25% радног времена
(5 часова недељно)

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена (10 часова
недељно), у првом циклусу основног
образовања и васпитања, за рад
у матичној школи и издвојеном
одељењу у Каони

Наставник немачког језика
са 44% радног времена
(8 часова недељно)

Наставник математике
са 88% радног времена
(16 часова недељно)

Наставник грађанског васпитања
са 15% радног времена
(3 часа недељно)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене чланом 120 став 1 тач.
1 до 4 и члана 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл.
гласник РС“, број 72/09 и 52/11), а одговарајуће образовање према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи ( „Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07,
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09 и 3/10). Уз пријаву на конкурс,
кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, диплому или уверење о
стеченој стручној спреми - оригинале или
оверене фотокопије, не старије од шест
месеци. Доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидати достављају
пре закључивања уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на адресу школе.
Документа се прилажу у оригиналу или као
оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. По објављивању резултата конкурса, кандидати могу да подигну приложену
документацију у секретаријату школе. За
ближе информације обратити се на бројеве
телефона: 012/884-066 или 012/884-088.

Најкраћи пут
до посла

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12304 Рановац

Конкурс објављен 10.10.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: наставник руског
језика, за 6 часова недељно (35%
радног времена).

ПРИЈЕПОЉЕ

МАШИНСКО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА ПРИБОЈ

Професор мотора СУС и
моторних возила

са 55% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

31330 Прибој, Вука Караџића 5
тел. 033/2452-170

Професор математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011). Докази о испуњености услова
из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тач. 2 овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из става 1 тач. 3 овог
члана прибавља установа. Поред услова
који су прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу
стручне спреме прописане Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2205, 2/2007, 4/2007, 7/2208,
11/2008, 5/2011 и 8/2011) и да има једно
од следећих звања: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани
математичар професор математике; дипломирани математичар-теоријска математика; дипломирани математичар-примењена
математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: основи
геометрије); дипломирани информатичар;
професор хемије-математике; професор
гепграфије-математике; професор физикематематике; професор биологије-математике; дипломирани професор математикемастер; дипломирани математичар-мастер;
професор математике-теоријско усмерење;
професор математике-теоријски смер; професор информатике-математике; дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани
математичар-информатичар; дипломирани
математичар-математика финансија; дипломирани математичар-астроном; дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства.

Професор машинских
елемената, технологије обраде и
термодинамике

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач. 2
овог члана пре закључења уговора о раду.
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Доказ из става 1 тач. 3 овог члана прибавља установа. Поред услова који су прописани законом, кандидат треба да испуњава
и посебне услове у погледу стручне спреме
прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2205,
2/2007, 4/2007, 7/2208, 11/2008, 5/2011 и
8/2011) и да има једно од следећих звања:
дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; професор
машинства.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011). Докази о испуњености услова
из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тач. 2 овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из става 1 тач. 3 овог
члана прибавља установа. Поред услова
који су прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу
стручне спреме прописане Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2205, 2/2007, 4/2007,
7/2208, 11/2008, 5/2011 и 8/2011) и да
има једно од следећих звања: дипломирани инжењер машинства, смер мотора и
моторних возила; дипломирани инжењер
машинства, смер производни; дипломирани инжењер машинства, смер за машинске
конструкције и механизацију; дипломирани
инжењер саобраћаја за друмски и градски
саобраћај.

Професор рачунара

са 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011). Докази о испуњености услова
из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тач. 2 овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из става 1 тач. 3 овог
члана прибавља установа. Поред услова
који су прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу
стручне спреме прописане Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2205, 2/2007, 4/2007, 7/2208,
11/2008, 5/2011 и 8/2011) и да има једно
од следећих звања: дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани електротехнички
инжењер, смер електронски; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови
осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани
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инжењер електротехнике и рачунарства,
смер електроника и комуникације.

Професор организације рада,
економике и организације
предузећа

са 80% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011). Докази о испуњености услова
из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тач. 2 овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из става 1 тач. 3 овог
члана прибавља установа. Поред услова
који су прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу
стручне спреме прописане Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2205, 2/2007, 4/2007, 7/2208,
11/2008, 5/2011 и 8/2011) и да има једно
од следећих звања, и то за предмет организација рада: дипломирани машински
инжењер; дипломирани инжењер машинства; дипломирани инжењер организације
рада; професор машинства; дипломирани
инжењер за развој машинске струке; и за
предмет економика и организација предузећа: дипломирани економиста; дипломирани инжењер организације рада.

Професор енглеског језика
са 66,67% радног времена, на
одређено време до 31.08.2013.
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач. 2
овог члана пре закључења уговора о раду.
Доказ из става 1 тач. 3 овог члана прибавља установа. Поред услова који су прописани законом, кандидат треба да испуњава
и посебне услове у погледу стручне спреме
прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2205,
2/2007, 4/2007, 7/2208, 11/2008, 5/2011 и
8/2011) и да има једно од следећих звања:
професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност.

Професор музичког васпитања

са 15% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011). Докази о испуњености услова
из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тач. 2 овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из става 1 тач. 3 овог

члана прибавља установа. Поред услова
који су прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу
стручне спреме прописане Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2205, 2/2007, 4/2007, 7/2208,
11/2008, 5/2011 и 8/2011) и да има једно
од следећих звања: академски музичар;
дипломирани музичар (сви смерови); дипломирани музиколог; дипломирани музички педагог; професор солфеђа и музичке
културе; професор музичке културе; дипломирани етномузиколог.

Професор куварства са
практичном наставом

од следећих звања: професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског
језика и књижевности; професор српске
књижевности и језика; професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог
за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске
књижевности и српског језика.

Професор рачунарства и
информатике

са 75% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач. 2
овог члана пре закључења уговора о раду.
Доказ из става 1 тач. 3 овог члана прибавља установа. Поред услова који су прописани законом, кандидат треба да испуњава
и посебне услове у погледу стручне спреме
прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2205,
2/2007, 4/2007, 7/2208, 11/2008, 5/2011 и
8/2011) и да има једно од следећих звања:
виши стручни радник технологије куварства; виши угоститељ, ако има претходно
завршен IV степен, угоститељско-туристичке струке, за занимање: техничар кулинар
или кувар; гастролог; менаџер хотелијерства, смер гастрологија; виши стручни радник комерцијалист угоститељства; виши
стручни радник угоститељско-туристичке
струке, занимање: кулинарство или кувар
специјалиста; виши стручни радник комерцијалист угоститељства.

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
одсутне запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011). Докази о испуњености услова
из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тач. 2 овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из става 1 тач. 3 овог
члана прибавља установа. Поред услова
који су прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу
стручне спреме прописане Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2205, 2/2007, 4/2007, 7/2208,
11/2008, 5/2011 и 8/2011) и да има једно

са 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач. 2
овог члана пре закључења уговора о раду.
Доказ из става 1 тач. 3 овог члана прибавља установа. Поред услова који су прописани законом, кандидат треба да испуњава
и посебне услове у погледу стручне спреме
прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2205,
2/2007, 4/2007, 7/2208, 11/2008, 5/2011 и
8/2011) и да има једно од следећих звања:
професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике и рачунарства; професор математике,
односно дипломирани математичар, смер
рачунарство и информатика; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер електронике, сви смерови,
односно одсеци; дипломирани инжењер за
информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
информатике,
односно
дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика,
статистика и информатика или статистика,
информатика и квантна економија; професор технике и информатике; дипломирани
математичар.
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Наука и образовање

ОШ „СВЕТИ САВА“

31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Наставник математике

за рад у Аљиновићима, са 89%
недељне норме

ГИМНАЗИЈА
„ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ“
31320 Нова Варош
Проте Јевстатија 30
тел. 033/61-079

Наставник физике

Српски језик и књижевност

Наставник физике

Руски језик

за рад у Аљиновићима, са 30%
недељне норме

за 18 часова (100%), на одређено
време

са 10% недељне норме

за 12 часова (66,66%), на одређено
време

Наставник биологије

Музичка култура

за рад у Аљиновићима, са 40%
недељне норме

Наставник техничког образовања

за 7 часова (35%), на одређено време

Физика

књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и да није кажњаван.

ОШ „МИЛОСАВ СТИКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Пионирска 1

Професор разредне наставе
за 20 часова недељне норме
2 извршиоца

Професор француског језика
за 44,44% норме

Професор математике
за 44,44% норме

за рад у Аљиновићима, са 40%
недељне норме

за 12 часова (60%), на одређено
време

Професор енглеског језика

Наставник разредне наставе

Психологија

Професор историје

Наставник разредне наставе

Латински језик

Професор разредне наставе

за рад у Аљиновићима
за рад у Каћеву

Наставник разредне наставе
за рад у Хисарџику

за 6 часова (30%), на одређено време
за 6 часова (33,33%), на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања

Математика

Помоћни радник
за рад у Каћеву

за 7 часова (38,88%), на одређено
време

Наставник физике

Физичко васпитање

са 30% недељне норме
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
предвиђене чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о систематизацији радних места у
школи. Конкурс за пријем радника у радни
однос на одређено време је до 31.08.2013.
године. Уз пријаву кандидати су дужни да
приложе следећа документа: диплому о
стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење да нису осуђивани; лекарско уверење.

за 2 часа (10%), на одређено време

Хемија

за 8 часова (40%), на одређено време

Информатика и рачунарство

за 10 часова (50%), на одређено
време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеним занимањима и у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену копију дипломе, извод из матичне

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ТОМАШЕВИЋ
ЋИРКО“
31300 Пријепоље, Велика Жупа

Наставник музичке културе

за 25% норме (5 часова недељно)

Наставник енглеског језика

за 96% норме (8 часова у нижим и
10 часова у вишим разредима), на
одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним законом,
и ако има: одговарајуће образовање - Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/08,
11/08), психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство РС.
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за 50% норме
за 50% норме

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним
законом, и ако има: одговарајуће образовање - Правилник о врсти и стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 8/08, 11/08); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство РС.

Модеран
јавни сервис
БРЗ И ЕФИКАСАН
ОДГОВОР НА
ЗАХТЕВЕ КЛИЈЕНАТА

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ГИМНАЗИЈА
„ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ“
31320 Нова Варош
Проте Јевстатија
тел. 033/61-079

Српски језик и књижевност

за 18 часова (100%), на одређено
време

Руски језик

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СВЕТИ САВА“

ОШ „МОМИР ПУЦАРЕВИЋ“
31320 Нова Вароош, Акмачићи
тел. 033/685-433

36315 Баре, Сјеница

Конкурс објављен 24.10.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: професор разредне
наставе, на одређено време. У осталом делу конкурс остаје непромењен.

за 7 часова (35%),
на одређеноУвреме
ПРИОРИТЕТИ

Физика

ЗАПОШЉАВАЊУ

за 12 часова (60%), на одређено време

Психологија

за 6 часова (30%), на одређено време

Латински језик

за 6 часова (33,33%), на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања

Латински језик

Национална
за 6 часова
(33,33%),служба
на одређено
време доза
повратка
раднице са
запошљавање
породиљског боловања
Математика

за 7 часова (38,88%), на одређено
време

Програми
Физичко васпитање
за 2 часа (10%), на одређено време
приправништва
–
Хемија
знање у пракси
за 8 часова (40%), на одређено време
Хемија

за 8 часова (40%), на одређено време

Информатика и рачунарство

Шанса за
УСЛОВИ: VII/1 степен
стручне спреме у навемладе
деним занимањима и у складу са Правилниза 10 часова (50%), на одређено
време

ком о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији. Уз
пријаву доставити: оверену копију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није
кажњаван.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

за 6 часова редовне наставе недељно
(30% норме)
УСЛОВИ: професор физике.

ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ“

за 12 часова (66,66%), на одређено
31320 Нова Варош
време
Друштвена одговорност

Музичка култура

Наставник физике

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВ

Наставник музичке културе

Прва нова 18
тел. 033/61-462, 64-313

за 5 часова редовне наставе недељно

Национална служба(25% норме)
за запошљавање
Наставник дефектолог
УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани
олигофренопедагог
за рад у специјалном одељењу са
децом ментално ометеном у развоју,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
(професор, односно дипл. дефектолог
за рад са децом ментално ометном
у развоју или дипл. дефектолог
олигофренолог)

Наставник српског језика

музичар-музички педагог, дипл. музички
педагог.

Наставник енглеског језика
за 18 часова редовне наставе
недељно

УСЛОВИ: професор енглеског језика.

на одређено време до краја школске
године

Наставник информатичког и
техничког образовања

Наставник српског језика

за 8 часова недељно, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године (44,44% радног времена)

за 8 часова редовне наставе недељно

Наставник физике

за 4 часа недељно, на одређено време
до краја школске 2012/2013. године
(20% радног времена)

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: професор технике и информатике.

Наставник историје

Наставник рачунарства и
НАЈКРАЋИ ПУТ
информатике

Шанса за младе
Наставник француског језика

УСЛОВИ: професор рачунарства и информатике.
Национална служба

Школа је знање,
посао
јеваспитања
занат
Наставник
физичког

Наставник разредне наставе

ДО ПОСЛА

за 8 часова недељно, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године (40% радног времена)

за 4 часа редовне наставе

за 4 часа недељно, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања (22,22%
радног времена)

за запошљавање

за рад у ИО Радијевићи

УСЛОВИ: професор разредне наставе.

за 6 часова недељно (30% радног
времена)

Наставник разредне наставе

Наставник биологије

за 12Обуке
часова
недељно (60%
радног
и субвенције
(за запошљавање)
времена)

Библиотекар

за 30% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, а по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; 2. психичка,
физичка и здравствена спосособност за рад
са ученицима; 3. да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије.
Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4
подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из
тачке 2 пре закључења уговора о раду, а
доказ из тачке 3 прибавља установа.

Прави људи
на правим
пословима

за рад у ИО Вилови

Друштвена
одговорност
ОСТАЛО: услови су према Правилнику о
УСЛОВИ: професор разредне наставе.

врсти стручне спреме наствника и стручних
сарадника у основној школи и чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11). Подносилац пријаве је дужан да уз
пријаву, поред осталих докумената, достави и доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.

Људи су
мера успеха
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36311 Штавље

Професор српског језика

за 17 часова недељне норме (94%),
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Професор енглеског језика

за 18 часова недељне норме (90%),
на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
(рад се изводи у матичној школи
и у истуреним одељењима у
Драгојловићима, Брњици и Ступу)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Поред
услова који су прописани законом, кандидат мора да испуњава и посебне услове у
погледу стручне спреме, прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи и да има једно од следећих звања
за српски језик: професор српског језика и
књижевности; професор српског језика са
општом лингвистиком; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима или друго образовање за овај
предмет у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; за енглески
језик: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност
или друго образовање за овај предмет у
складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених и лекарско уверење.

СМЕДЕРЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
11420 Смедеревска Паланка
Трг хероја 21
тел. 026/322-017

Пекар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. III степен стручне спреме;
2. радно искуство на пословима пекара
најмање 1 година; 3. да је држављанин
Републике Србије; 4. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом; 5.
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
поднети доказе о испуњености услова из
тач. 1, 2 и 3, у оригиналу или у овереној
фотокопији, која не сме бити старија од
шест месеци. Доказ о испуњености услова из тачке 4 изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Доказ о
испуњености услова из тачке 5 прибавља
установа.

држављанин Републике Србије; 4. психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети доказе о испуњености услова из тач. 1, 2 и 3, у
оригиналу или у овереној фотокопији, која
не сме бити старија од шест месеци. Доказ
о испуњености услова из тачке 4 изабрани
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из
тачке 5 прибавља установа.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Спремачица

Наставник ликовне културе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. II степен стручне спреме;
2. без обзира на радно искуство; 3. да је
држављанин Републике Србије; 4. психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети доказе о испуњености услова из тач. 1, 2 и 3, у
оригиналу или у овереној фотокопији, која
не сме бити старија од шест месеци. Доказ
о испуњености услова из тачке 4 изабрани
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из
тачке 5 прибавља установа.

Сервирка

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. II степен стручне спреме;
2. без обзира на радно искуство; 3. да је
држављанин Републике Србије; 4. психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети доказе о испуњености услова из тач. 1, 2 и 3, у
оригиналу или у овереној фотокопији, која
не сме бити старија од шест месеци. Доказ
о испуњености услова из тачке 4 изабрани
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из
тачке 5 прибавља установа.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Обавезно означити на
коверти за које радно место се конкурише.

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. II степен стручне спреме;
2. без обзира на радно искуство; 3. да је
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Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
СТЕКНИТЕ
КОНКУРЕНТСКУ
ПРЕДНОСТ

Оглас објављен 31.10.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

са 40% радног времена (8 часова у
настави)

3 извршиоца

Сервирка

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича
тел. 026/4761-078

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лица
која испуњавају услове предвиђене у чл. 2
ст. 1 тач. 1 Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања
и васпитања, као и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених); уверење о неосуђиваности;
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (осим за лица која могу
засновати радни однос без положеног
испита, са обавезом полагања у законском
року, тј. приправника); доставити фотокопију личне карте. Кандидати који испуњавају услове обавезни су да приступе провери психофизичких способности након
обавештења од стране установе. Уверење
о здравственом стању доставити при
закључењу уговора.

Домар-ложач
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и
васпитања, да имају одговарајуће образовање; за послове домара: најмање III степен стручне спреме, квалификовани радник, као и поседовање дипломе о стручној
оспособљености за самостално руковање
парним котловима (руковалац парних котлова); да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати који испуњавају услове
обавезни су да приступе провери психофизичких способности након обавештења од
стране установе. Уверење о здравственом
стању доставити при закључењу уговора.
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ЕКОНОМСКО
ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево
Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Организатор практичне наставе
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајућу
психичку, физичку и здавствену способност за рад са децом и ученицима, да
имају држављанство Републике Србије, да
испуњавају услове у погледу стручне спреме: VI степен стручне спреме, са следећим
искуством: познавање PC-а: рад у Wоrd-u
и Еxcel-u, Интернет, електронска пошта,
добро познавање Paragraf Lex; познавање
рада са базама података (Delphi, SQL,
Pascal), архитектуре рачунарских мрежа и њихово администратирање (посебно бежично умрежавање); вишегодишње
искуство у настави, израда распореда часова у средњим стручним школама; искуство
у раду ван школе-трговина, производња;
да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичних
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. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: уверење о држављанству, кратку
биографију, оверен препис, односно копију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА
ШИШКОВИЋ“

на одређено време до повратка
радника са боловања, са 90% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује стручну спрему
у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на број телефона:
026/322-060.

ОШ „ХЕРОЈ РАДМИЛА
ШИШКОВИЋ“

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Професор српског језика

Наставник посластичарства са
практичном наставом

на одређено време до 30.06.2013.
године, са 39% радног времена

Професор математике

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајућу
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, да испуњавају
услове у погледу стручне спреме - VII степен стручне спреме, дипломирани правник,
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања, 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. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: уверење о држављанству, кратку
биографију, оверен препис, односно копију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених.

Наставник посластичарства са
практичном наставом

11420 Смедеревска Паланка
Змај Јовина 27
тел. 026/322-060

Наставник географије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здавствену способност за
рад са децом и ученицима, да имају држављанство Републике Србије, да испуњавају
услове у погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, дипломирани географ,
да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичних
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. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз
пријаву на конкурс, кандидати треба да
приложе: уверење о држављанству, кратку
биографију, оверен препис, односно копију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених.

Наставник правне групе
предмета

Наставник географије

на одређено време до 30.06.2013.
године, са 15% радног времена

са 85% радног времена

11300 Смедерево
Црвене армије 156
тел. 026/641-360

11420 Смедеревска Паланка
Змај Јовина 27
тел. 026/322-060

са 70% радног времена

Наставник географије

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ

на одређено време до 30.06.2013.
године, са 56% радног времена

Професор хемије

на одређено време до 30.06.2013.
године, са 9,4% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају савладан „Интегрални програм обуке за остваривање
програма функционалног основног образовања одраслих“, у складу са Правилником о врсти образовања наставника који
остварују Програм огледа функционалног
образовања одраслих. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на број телефона: 026/322-060.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, држављанство
Републике Србије, да испуњавају услове у
погледу стручне спреме - VI степен стручне
спреме, за наведено занимање, са радним
искуством, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, 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. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз
пријаву на конкурс, кандидати треба да
приложе: уверење о држављанству, кратку
биографију, оверен препис, односно копију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених.

Највећа понуда
слободних
послова
на једном месту

07.11.2012. | Број 490 |

59

Наука и образовање

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

Наставник српског језика

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна
документација: оверен препис дипломе о
стручној спреми, у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у ОШ („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002,
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007,
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008,
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009 и 3/2010), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора, док доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Копије докумената не
могу бити старије од 6 месеци.

УСЛОВИ: услови за избор кандидата
утврђени су Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидат треба да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
доставити: доказ о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да се против кандидата не
води истрага или кривични поступак, нити
је подигнута оптужница (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

11319 Крњево, Николе Пашића 4
тел. 026/821-951, 821-115

за 16 часова у настави

Смедерево, Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

2 извршиоца

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
11316 Голобок
тел. 026/381-007

Оглас објављен 17.10.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: наставник физичког васпитања, на одређено време до истека
првог мандата директора школе, за
60% радног времена, поништава се у
целости.

ОШ „РАДОМИР ЛАЗИЋ“
11423 Азања, Милије Батинића 1
тел. 026/301-308

Наставник математике

за 16 часова наставе недељно и 2
часа информатике недељно
УСЛОВИ: 1. одговарајућа врста и степен
стручне спреме, у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3. да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова под тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ под тач. 2 пре
закључења уговора о раду, док доказ под
тач. 3 прибавља школа. Кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности код Националне
службе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву поднети: оверен
препис дипломе, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту-лиценци, ако
га поседују и оверену фотокопију уверења
о држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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физику; дипломирани физичар - информатичар; професор физике за средњу школу;
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар
за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - медицинске физике;
дипломирани професор физике - мастер;
дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер
физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физике - хемије - мастер;
дипломирани професор физике - информатике - мастер; дипломирани физичар
- професор физике - мастер; дипломрани
физичар - теоријска и експериментална
физика - мастер; дипломирани физичар примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада
из предмета Физика може да изводи и професор физике и хемије за основну школу;
дипломирани професор физике и хемије
за основну школу; дипломирани физикохемичар; дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика; дипломирани астроном, астрофизички смер;
дипломирани астроном, смер астрофизика.

Наставник српског језика као
нематерњег

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, са 31,74% радног
времена

СОМБОР

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА „Др РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник српског језика и
књижевности
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор
српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани
филолог за српски језик и књижевност;
дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика.

Наставник енглеског језика

за рад у одељењима на мађарском
језику, са 38,57% радног времена

УСЛОВИ: професор српскохрватског језика
и југословенске књижевности за наставну
на мађарском, русинском и румунском језику; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине;
дипломирани филолог србиста (српски
језик и књижевност) - мастер - кандидат
овог звања обавезан је да положи испите
из Методике са основама глотодидактике,
Методике наставе српског језика као нематерњег језика, Методичке праксе и Српског
језика у контексту са мађарским језиком.

Наставник латинског језика

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, са 11,75% радног
времена
УСЛОВИ: професор класични филолог;
професор, односно дипломирани филолог
који је савладао наставни план и програм
високог образовања из предмета латински језик у трајању од најмање четири
семестра.

Наставник анатомије и
физиологије
са 15,8% радног времена
УСЛОВИ: доктор медицине.

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник педијатрије са негом

Наставник физике

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста
педијатар.

за рад на мађарском наставном
језику, са 43,7% радног времена
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар;
професор физике-хемије; дипломирани
инжењер физике, смер индустријска физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену
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са 36% радног времена

Наставник интерне медицине са
негом
са 37,14% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста
интерне медицине.
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Наставник инфектологије са
негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста
инфектолог.

Наставник хирургије са негом
са 37,14% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста
опште хирургије или једне од хируршких
грана.

Наставник дечје хирургије са
негом
са 8,57% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста
дечје хирургије.

Наставник неуропсихијатрије са
негом
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста
неуропсихијатар.

Наставник групе стручних
предмета за образовни профил:
физиотерапеутски техничар

са 79,29% радног времена
(Кинезиологија-15%,
Кинезитерапија-12,86%, Физикална
терапија-27,86%, Основи клиничке
медицине-15% и Специјална
рехабилитација-8,57%)
УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста за
физикалну медицину и рехабилитацију.

Наставник гинекологије
и акушерства са негом и
акушерства и гинекологије са
негом
са 22,14% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине-специјалиста
гинекологије и акушерства.

Стекните
конкурентску
предност

Наставник групе стручних
предмета за образовни профил:
фармацеутски техничар
(Фармацеутска технологија,
Фармацеутска хемија,
Фармакогнозија, Фармакологија)
Наставник групе стручних
предмета
за активно
образовни профил:
Обука за
фармацеутски техничар, на
тражење
послајезику
мађарском
наставном
(Фармацеутска технологија,
Фармацеутска хемија,
Фармакогнозија, Фармакологија)
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут.

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

Наставник ликовне културе

за рад на мађарском наставном
језику, са 5% радног времена
УСЛОВИ: професор ликовне уметности;
дипломирани сликар - професор ликовне
културе; академски сликар - ликовни педагог; дипломирани вајар - професор ликовне културе; академски вајар - ликовни
педагог; дипломирани графички дизајнер
- професор ликовне културе; академски
графичар - ликовни педагог; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије
- професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе; дипломирани графичар визуелних комуникација - професор
ликовне културе; професор или дипломирани историчар уметности; дипломирани
сликар; дипломирани вајар; дипломирани
графичар; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње
архитектуре; дипломирани сликар зидног
сликарства; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са завршеним факултетом ликовне уметности.

Наставник историје

са 20% радног времена
УСЛОВИ: професор историје; дипломирани
историчар; професор историје-географије.

Наставник медицинске
биохемије

са 44,29% радног времена, на
одређено време до повратка
Обука за
запослене са боловања

активно

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, спетражење
цијалиста за медицинску
биохемију; доктор
медицине, специјалиста
за клиничку биопосла
хемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; дипломирани
биохемичар - мастер.

Наставник социологије

за рад на мађарском наставном
језику, са 10% радног времена,
на одређено време до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: професор социологије, односно
дипломирани социолог; професор филозофије и социологије; дипломирани политиколог наставни смер; дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе;
професор социологије и филозофије; професор марксизма.

Посао се не чека,
посао се тражи
Наставник филозофије

за рад на мађарском наставном
језику, са 8,57% радног времена,
на одређено време до повратка
запосленог са функције

Координатор практичне наставе

УСЛОВИ: професор филозофије; дипломирани филозоф; професор филозофије и
социологије.

УСЛОВИ: Послове координатора практичне
наставе може да обавља лице са VII или
VI степеном стручне спреме, које испуњава услове за наставника за подручје рада
здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: Услове за пријем у радни однос
за сва радна места испуњава лице које има
Национална
службапослове наставодговарајуће
образовање:
за запошљавање
ника може
да обавља лице које је стекло
одговарајуће високо образовање - на студијама другог степена (мастер академске

са 50% радног времена

Пословни центри
НСЗ

студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10.09.2005. године, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису које је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Када се образовно-васпитни
рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс поднети: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија; држављанство Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; за наставне
предмете на мађарском наставном језику потребно је доставити доказ о знању
мађарског језика, у складу са чл. 121 став
7 Закона о основама система образовања
и васпитања (оверена фотокопија дипломе
о завршеном средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или
оверена фотокопија уверења о положеном
испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уверење
да кандидати нису осуђивани прибавља
Друштвена одговорност
школа по службеној дужности. Лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. У поступку
ПРИОРИТЕТИ
одлучивања о избору
наставника и У
стручног сарадника, ЗАПОШЉАВАЊУ
директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом, на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе
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СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Наставник пољопривредне групе
предмета
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове прописане Правилником о врсти
стручне спреме наставника: дипломирани
инжењер пољопривреде за ратарство; дипломирани инжењер пољопривреде, смер
ратарско-повртарски. Поред општих услова
предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и посебне услове: одговарајући
степен и врста школске спреме на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 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; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа по
службеној дужности); да има држављанство Републике Србије. Лекарско уверење
о општој здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

ОШ „АВРАМ МРАЗОВИЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/22-941

Професор хемије

за 70% радног времена

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета - две
године за треће дете
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати подносе:
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, у
складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; уверење о држављанству Републике
Србије; фотокопију личне карте. Рок за
пријаву је 8 дана.

ВАША
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ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
25242 Бачки Брестовац
Маршала Тита 81
тел. 025/881-041

25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

Наставник физике

Наставник српског језика

за 30% радног времена

са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани
физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и основа технике,
професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику или
друго образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.

Наставник руског језика у другом
образовном циклусу
за 44% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за руски језик и књижевност.

Наставник географије

на одређено време до повратка
запосленог са боловања, за 35%
радног времена
УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор географије и
историје или друга врста стручне спреме
у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има: одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), 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; држављанство Републике Србије;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву доставити доказе
о испуњавању услова конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о одговарајућем образовању; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге
рођених. Пријављени кандидати подлежу
претходној провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање. Уверење о некажњавању прибавља
установа. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду подноси лекарско
уверење. Радни однос се заснива по доношењу правоснажне одлуке о избору кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву
је 15 дана.
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове из чл. 8 и120 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће високо образовање
- VII/1 степен стручне спреме, професор
српског језика и књижевности и друго по
Правилнику о врсти стручне спреме; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
РС. Услови се доказују приликом пријема
у радни однос и проверавају у току рада.
Поред горенаведених општих услова, кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о систематизацији послова и задатака школе. Уз пријаву кандидат доставља:
оверену фотокопију дипломе (препис) о
одговарајућој стручној спреми; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци).
Уверење о некажњавању (не старије од
6 месеци), доставља се по избору, а пре
закључења уговора о раду. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
доставља се по избору, а пре закључења
уговора. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22000 Сремска Митровица
Петра Прерадовића 51
тел. 022/624-362
факс: 022/612-524
e-mail: smosjpopovic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

за рад у матичној и подручној школи
у Сремској Митровици и Великим
Радинцима
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 8 став 2 и 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
( „Сл. гласник РС“, бр. 52/2011) и чланом 3
тачка 3 Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи ( „Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002...2/2009,
4/2009, 9/2009, 3/2010): професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и
књижевност. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“, бр. 52/2011) и да уз
пријаву на конкурс на адресу школе доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми и уверење о држављанству. Наведена документа се по окончању
конкурса не враћају кандидатима. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора. Уверење да кандидат није осуђи-
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ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа по службеној
дужности. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове
у погледу врсте стручне спреме, а који су
се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима о испуњавању
услова за заснивање радног односа доставити на адресу школе или лично у секретаријат школе. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОШ „СВЕТИ САВА“
22000 Сремска Митровица
Деспота Бранковића 14
тел. 022/625-011

Наставник енглеског језика

за рад у подручним одељењима
школе у Дивошу и Чалми, са 90%
радног времена

Наставник математике

за рад у подручном одељењу школе у
Чалми, са 90% радног времена

Наставник биологије

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, за
рад у матичној школи и подручном
одељењу у Дивошу

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, за
рад у матичној школи
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове у погледу образовања прописане
за наведена радна места Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008,
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009 и 3/2010). Поред услова у погледу
стручне спреме, предвиђених Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове из члана
120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/2011) и да уз пријаву на конкурс
на адресу школе доставе: доказ о стеченом високом образовању (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата
који испуњавају услове у погледу врсте
стручне спреме, а који су се благовремено
и са потпуном документацијом пријавили
на конкурс, вршиће надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на

адресу школе. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ДЕЧИЈА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈА РАДОСТ“
22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће више, односно високо образовање
за васпитаче, стечено на студијама првог
степена (основне струковне или основне
академске студије), студијама другог степена или студијама у трајању од три године
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
студије); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити:
биографске податке, диплому о завршеној
школи, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности се подноси након
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције
прибавља установа. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за васпитача“. Особа
за контакт: секретар Јелена Тадић, дипл.
правник.

сор хемије и биологије; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за
истраживање и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хемичар, смер
хемијско инжењерство; професор биологије и хемије; професор физике и хемије
за основну школу; дипломирани професор
биологије и хемије; дипломирани хемичарпрофесор хемије; професор у смислу чл. 3
став 2 Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Кандидат поред наведеног услова у погледу одговарајућег образовања,
треба да испуњава и следеће услове: да
је држављанин Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат треба да приложи
следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: пријаву (молбу); диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству
Републике Србије. Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене или непотпуне пријаве
неће бити узете у обзир. Особа за контакт:
Миланка Делић.

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова
Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Наставник математике

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ
ФЕЋКО“

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел/факс: 022/451-263

Наставник биологије

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка привремено
одсутног радника, а најдуже до
16.01.2013. године
УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни
биолог и физиолог; професор биологије
и хемије; дипломирани биолог, смер заштите животне средине; дипломирани биолог-еколог; дипломирани професор биологије и хемије; професор у смислу чл. 3
став 2 Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.

Наставник хемије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка привремено
одсутног радника, а најдуже до
16.01.2013. године
УСЛОВИ: дипломирани хемичар; професор
хемије; професор хемије и физике; профе-

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају услове из чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
прибавља школа по службеној дужности.
Проверу психофизичких способности извршиће Национална служба за запошљавање
у Сремској Митровици. Пријаве са доказима о испуњавању услова за заснивање
радног односа доставити на адресу школе или лично у секретаријат школе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.
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Наука и образовање

СУБОТИЦА

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
СУБОТИЦА
24000 Суботица
Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Конкурс објављен 10.10.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

МУЗИЧКА ШКОЛА
СУБОТИЦА
24000 Суботица
Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Секретар
УСЛОВИ: чл. 68 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), образовање: дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године; чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011)-одговарајуће образовање; по
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011): на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 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 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. Докази
о испуњености услова из става 1 тач. 1 и
4 подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тачка 2 овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3
овог члана прибавља установа. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“, у року од осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОБУКА ЗА
АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ
ПОСЛА
64

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ
САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица
Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Објављује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа:

Наставник у звању ванредног
професора за ужу област
Маркетинг
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука. Поред наведених
услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“,
број 76/05, 97/08 и 44/10), Статутом Економског факултета у Суботици, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду.
Пријаве кандидата са прилозима подносе
се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана
објављивања. Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду,
оверен препис диплома, списак радова и
саме радове. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
24210 Бајмок, Маршала Тита 1
тел. 024/762-013

Конкурс објављен 24.10.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља
се за радно место: наставник музичке
културе, са 25% радног времена, за
рад у одељењима на мађарском наставном језику, у погледу трајања радног односа, и треба да гласи: наставник музичке културе, са 25% радног
времена, на одређено време, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику. Остали делови конкурса су
непромењени.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

24210 Бајмок, Маршала Тита 1
тел. 024/762-013

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо или више образовање:
академски музичар; дипломирани музичар
- музички педагог; дипломирани музички
педагог; дипломирани музичар - композитор; дипломирани композитор; дипломирани музичар - диригент; дипломирани музичар - музиколог; дипломирани музиколог;
наставник музичке културе; дипломирани
диригент; дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани музичар - гитариста; дипломирани музичар - соло певач;
дипломирани професор солфеђа и музичке културе; дипломирани етномузиколог;
дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар - чембалиста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани
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музичар - харфиста; дипломирани музичар - перкусиониста; дипломирани музичар - виолиниста; дипломирани музичар
- виолиста; дипломирани музичар - виолончелиста; дипломирани музичар - контрабасиста; дипломирани музичар - флаутиста; дипломирани музичар - обоиста;
дипломирани музичар - кларинетиста;
дипломирани музичар - фаготиста; дипломирани музичар - хорниста; дипломирани
музичар - трубач; дипломирани музичар тромбониста; дипломирани музичар - тубиста; професор црквене музике и појања;
дипломирани музичар - саксофониста. Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09 и 3/10), да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству Републике Србије. Доказ да има
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
подносе лица из члана 8 ст. 2 и 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
ИНФОРМИСАНОСТ
СИГУРНОСТ
САМОПОУЗДАЊЕ

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „СВЕТИ САВА“
24000 Суботица
Аксентија Мародића бб
тел. 024/692-120

Наставник немачког језика
Наставник немачког језика
са 33% радног времена

Наставник немачког језика

са 11% радног времена, за рад у
одељењима на хрватском језику
УСЛОВИ: високо образовање: професор,
односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност.

Наставник математике
са 44% радног времена

Наставник математике

са 22% радног времена, за рад у
одељењима на хрватском језику
УСЛОВИ: високо образовање: професор
математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику;
дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за математику економије; професор информатике математике; дипломирани математичар
- астроном; дипломирани математичар
- примењена математика; дипломирани
информатичар.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чланом 8
Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07,
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09 и 3/10), да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
и да има држављанство Републике Србије.
На основу члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања,
послове наставника и стручног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни
рад остварује на језику националне мањине, осим за ромски језик, може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику националне мањине или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске
установе. Уз пријаву на конкурс, кандидат
треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству Републике
Србије. Доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од

најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, подносе лица из члана 8
ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о испуњености
услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства или дипломе
да је средње више или високо образовање
стекао на хрватском језику или доказ да је
положио испит из хрватског језика по програму одговарајуће високошколске установе, подноси кандидат уз пријаву на конкурс за обављање послова наставника у
одељењима на хрватском језику. Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и
ученицима извршиће Национална служба
за запошљавање. Доказ да кандидат није
осуђиван за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља
школа. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

ОШ „СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА“
24340 Стара Моравица
Михаља Танчића 4
тел. 024/741-002

Наставник биологије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
са 80% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну
спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи: професор
биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
професор биологије и хемије, дипломирани билог, смер заштите животне средине,
дипломирани билог-еколог, дипломирани
професор билогије и хемије, да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да поседује знање мађарског
језика.

Наставник хемије

24343 Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Ложач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има стручну спрему висококвалификованог радника, положен стручни
испит за вршење послова на радним местима у основној школи која има електроенергетска, котловска и друга енергетска
постројења и судове под притиском, да
има општу здравствену способност, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство Републике Србије.

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има стручну спрему висококвалификованог бравара, водоинсталатера, столара или друго занимање, знања
и способности за одржавање инсталација
у исправном стању, да има општу здравствену способност, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да
достави: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење или
диплому о стеченом образовању, уверење
да има положен стручни испит (за ложача) - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ да има општу здравствену
способност кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће прибавити по
службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
са 20% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну
спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи: дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, професор хемије и
биологије, дипломирани хемичар опште
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар, смер хемијско
инжењерство, професор билогије и хемије,
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и
хемије, дипломирани хемичар-професор
хемије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да поседује
знање мађарског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да
достави: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење или
диплому о стеченом образовању, доказ
о знању мађарског језика - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о
здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

ОШ „ДОЖА ЂЕРЂ“

24312 Гунарош, Маршала Тита 29
тел. 024/726-006

Наставник географије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
са 35% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну
спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи: професор
географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани
географ-просторни планер, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике
Србије, да поседује знање мађарског језика. Уз пријаву кандидат треба да достави:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ о знању
мађарског језика - све у оригиналу или у
овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање.
Доказ да кандидат није осуђиван школа ће
прибавити по службеној дужности од МУПа, за изабраног кандидата. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
24300 Бачка Топола
Фрушкогорска 1
тел. 024/715-411

Наставник немачког језика

на одређено време док запосленом
мирује радни однос, са 55% радног
времена, за рад у одељењима на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну
спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи: професор,
односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике
Србије, да поседује знање мађарског језика. Уз пријаву кандидат треба да достави:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ о знању
мађарског језика - све у оригиналу или у
овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће
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Национална служба за запошљавање.
Доказ да кандидат није осуђиван школа ће
прибавити по службеној дужности од МУПа, за изабраног кандидата. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

24341 Криваја, Маршала Тита 1
тел. 024/724-001

Администратор
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: IV степен стручне спреме,
да има општу здравствену способност, да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави: 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
школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
24342 Пачир, Школска 1
тел. 024/4744-004

Наставник техничког образовања
на одређено време док запосленом
мирује радни однос, са 40% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну
спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи: професор
техничког образовања, професор технике,
професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања,
професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и
техничког цртања, професор техничког
образовања и физике, професор физике и
основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за
физику и општетехничко образовање, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, професор физике
и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања,
професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор
производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основе
технике, професор основа технике и производње, професор политехнике, професор технике и медијатекарства, професор
техничког образовања и медијатекар, да
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има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење
или диплому о стеченом образовању - све
у оригиналу или у овереној фотокопији.
Доказ о здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима извршиће Национална служба
за запошљавање. Доказ да кандидат није
осуђиван школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„МУЗИЧКА ШКОЛА“
24300 Бачка Топола, Главна 84
тел. 024/715-504

Наставник виолине

са 80% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој
школи: дипломирани музичар-виолиниста.

Наставник виолине

са 80% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој
школи: дипломирани музичар-виолиниста,
знање мађарског језика.

Наставник хармонике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој
школи: дипломирани музичар-акордеониста.

Наставник хармонике

са 40% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој
школи: дипломирани музичар-акордеониста, знање мађарског језика.

Наставник флауте

са 30% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој
школи: дипломирани музичар-флаутиста,
знање мађарског језика.
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Наставник клавира
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој
школи: дипломирани музичар-пијаниста.

Наставник клавира

за рад на мађарском наставном
језику

4 извршиоца

Наставник клавира

са 80% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој
школи: дипломирани музичар-пијаниста,
знање мађарског језика.

Наставник солфеђа
Наставник солфеђа

са 30% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи: дипломирани музички педагог,
дипломирани професор солфеђа и музичке
културе.

Наставник солфеђа

за рад на мађарском наставном
језику

Наставник солфеђа

са 60% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи: дипломирани музички педагог,
дипломирани професор солфеђа и музичке
културе, знање мађарског језика.

кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење
или диплому о стеченом образовању, доказ
о знању мађарског језика (само за рад на
мађарском наставном језику) - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о
здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ИВАН САРИЋ“
24000 Суботица
Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Стекните
конкурентску
предност

Ложач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник. Кандидат уз пријаву на конкурс треба
да поднесе: оверену фотокопију сведочанства о стеченом образовању, уверење о
држављанству РС, доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
(уверење о неосуђиваности прибавља школа по завршетку конкурса), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (доставља изабрани кандидат по завршетку конкурса). Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

Обука за активно
тражење посла

УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Објављује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа:

Наставник у сва звања за ужу
научну област Геодезија
на период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука, област Геодезија,
радно искуство од 5 година у педагошком
раду. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 64 Закона о високом
Обука
за
образовању, члана 2 Правилника
о начину и поступку стицања звања и активно
заснивања
радног односа наставника Универзитета
Нови Сад, члана 111 Статута тражење
Грађевинпосла на
ског факултета у Суботици. Уз пријаву
конкурс приложити: кратку биографију,
диплому факултета, диплому доктора наука и списак објављених радова, као и саме
радове. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.
Ближе информације могу се добити на број
телефона: 024/554-300. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу:
Универзитет у Новом Саду, Грађевински
факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Посао ЈОЖЕФ“
се не чека,
„ШИНКОВИЋ
24300 Бачка Топола
Трг Зорана Ђинђића 10
тел. 024/714-434

посао се тражи

1. Професор физике

са 10% радног времена

2. Професор физике

Наставник гитаре

на мађарском наставном језику, са
30% радног времена

Наставник гитаре

3. Професор психологије

са 50% радног времена

на мађарском наставном језику, са
10% радног времена
Национална служба

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој
школи: дипломирани музичар-гитариста.

за запошљавање

4. Професор групе стручних
предмета (лекар) за прву помоћ
и хигијену

Наставник гитаре

на мађарском наставном језику, са
17% радног времена

Пословни центри
5. Професор групеНСЗ
стручних

за рад на мађарском наставном
језику

Наставник гитаре

са 60% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој
школи: дипломирани музичар-гитариста,
знање мађарског језика.
ОСТАЛО: Поред горенаведених, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правноснажном пресудом за

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

предмета (лекар), за основе
дерматологије, основе анатомије
и физиологије

План за
реализацију
6. Професор
устава и права
грађана
вашег
са 8% радног времена
7. Професор устава
и права
бизниса
са 18% радног времена

грађана

на мађарском наставном језику, са
18% радног времена
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Обука за
активно
8. Професор историје
тражење језику, са
на мађарском наставном
45% радног времена
посла

раду и проверава
се у току рада.
ПРИОРИТЕТИ
У Кандидати који испуњавају услове могу доставити
ЗАПОШЉАВАЊУ
тражена документа
у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. У поступку
одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава (у складу са
чланом 130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Проверу психофизичких способности врши надлежна
служба за послове запошљавања. У року
од осам дана од дана добијања резултата
провере,
директор служба
прибавља мишљење
Национална
органаза управљања.
Неблаговремене и
запошљавање
непотпуне пријаве неће се разматрати.

9. Професор филозофије

на мађарском наставном језику, са
9% радног времена

10. Професор географије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са
20% радног времена

11. Професор географије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, на
мађарском наставном језику, са 35%
радног времена

Посао се не чека,
посао се тражи

12. Професор хемије

са 39,14% радног времена

13. Професор хемије

на мађарском наставном језику, са
20,57% радног времена

План за
реализацију
вашег
бизниса

ОШ „ПИОНИР“

24224 Стари Жедник
Владимира Назора 15
тел. 024/787-016

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

Наставник енглеског језика

Шанса за
УСЛОВИ: Кандидат
младетреба да има одговарајуће високо образовање прописано чласа 89% радног времена

ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми и уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима
кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
прибавља школа. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.
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ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Национална служба
за запошљавање

Национална служба

УНИВЕРЗИТЕТ за запошљавање
У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ
ЈЕЗИКУ - СУБОТИЦА
24000 Суботица
Штросмајерова 11
тел. 024/624-400

Објављује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања:

Наставник за научну област
Хемија-све уже научне области,
сва звања
за рад на мађарском наставном
језику, са 70% радног времена

Програми
приправништва –
Наставник математике
знање
у времена
пракси
са 89% радног

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове из члана 8, а у вези члана 179,
затим услове из члана 120, члана 121 став
7 и 9 и члана 130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања
Национална
служба
(„Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011),
односно
кандидати који конкуришу за сва
за запошљавање
радна места од редног броја 1 до закључно
са редним бројем 13 морају имати VII степен стручне спреме, одговарајућег смера,
у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 8/11)-диплому о
стеченој стручној спреми; да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова;
да имају држављанство Републике Србије,
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања. За радна места на којима се
образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има
и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс доставити оверене фотокопије
следећих докумената: дипломе о стеченој
стручној спреми, доказа да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству, доказ о знању језика за радна места где се образовно-васпитни рад остварује на језику националне
мањине. Доказ надлежног СУП-а о кривичном некажњавању прибавља установа, а
лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси се приликом пријема у радни
однос, односно пре закључења уговора о

Пословни центри
НСЗ

Друштвена одговорност

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, остали услови за избор наставника факултета
предвиђени су одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење и 97/2008, 44/2010 и 93/2012) и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.

Шанса за младе

Наставник за научну област
Биолошке науке-све уже научне
области, сва звања

Школа је знање,
посао је занат

за рад на мађарском наставном
језику, са 70% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор биолошких наука, остали услови за
избор наставника факултета предвиђени
су одредбама Закона о високом образовању
(„Службени
гласник
РС“, бр. 76/2005,
Обуке
и субвенције
(за запошљавање)
100/2007-аутентично тумачење и 97/2008,
44/2010 и 93/2012) и општим актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског
факултета на мађарском наставном језику
у Суботици.
ОСТАЛО: У звање наставника може бити
изабрано лице које није правоснажном
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова
на факултету. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, диплома о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених-оригинал или оверена копијане старије од 6 месеци, уверење о држављанству-оригинал или оверена копијане старије од 6 месеци, списак научних
радова, радови, лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе
се Учитељском факултету на мађарском
наставном језику у Суботици, на адресу:
Штросмајерова 11, у року од 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир.

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ШАБАЦ

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10

Наставник основа дерматологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
дерматовенеролог; доктор медицине.

Наставник књиговодства
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник практичне наставе са
технологијом рада у подручју
рада личне услуге - образовни
профил: педикир-маникир
са 60% са радног времена

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и
претходно завршеном специјализацијомкреатор маникир-педикир, лице са вишом
стручном спремом, са претходно завршеном специјализацијом-креатор педикирманикир; креатор маникир-педикир.

Наставник рачунарства и
информатике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике, односно
дипломирани информатичар; професор
математике и рачунарства; професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;
дипломирани математичар за рачунарство
и информатику; дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови, односно
одсеци; дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за информационе системе,
односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука,
одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно
дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика
и информатика, економска статистика и
кибернетика, статистика и информатика
или статистика, информатика и квантна
економија; професор технике и информатике; дипломирани математичар. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада
из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице са завршеним
факултетом, које је у току студија савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.
Испуњеност услова из става 2 ове тачке
утврђује Министарство просвете, на основу
наставног плана и програма студија.

Стекните

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 8,
120, 130 и 132 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011). Посебни услови
конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству (оригинал или оверену
копију), извод из матичне књиге рођених,
краћу биографију. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима, не старије од 6 месеци. Право
учешћа на конкурсу има кандидат који није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања, о чему ће школа прибавити
доказе по службеној дужности од СУП-а, за
изабраног кандидата. Доказ о психичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања
о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор школе врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, а коју ће вршити Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака.

ОШ „МАЈУР“

15353 Мајур, Светог Саве 4
тел. 015/376-542, 376-215

Наставник математике
са 60% радног времена

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

Наставник српског језика
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове предвиђене чланом 8 и чланом 120
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09),
као и услове утврђене Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи и
Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у
основној школи: да има одговарајуће образовање, да има психофизичку 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. Кандидат уз пријаву на
конкурс подноси: доказ о одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотоОбука за
копија дипломе),
уверење о држављанству
(оригиналактивно
или оверена фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена тражење
фотокопија). Пријаве са потребном документацијом
подносе се на горенапосла
ведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Волујац

15233 Метлић

Наставник математике
са 90% радног времена
4 извршиоца

Наставник руског језика
Помоћни радник на одржавању
хигијене
са 86% радног времена

УСЛОВИ: Поред доказа о испуњавању општих услова за заснивање радног односа (чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања), кандидати треба да
приложе и доказ о одговарајућој стручној
спреми, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“
15356 Глушци
Светомира Алимпића 3
тел. 015/449-280, 449-331

Наставник географије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за
наведено радно место, поред општих услова прописаних Законом о раду мора да
испуњава и посебне услове из члана 8 и
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), као и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09 и 3/10), да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат уз
пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену
фотокопију дипломе); да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству РС-не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених-оригинал или оверена
фотокопија. Изабрани кандидат је у обавези да достави лекарско уверење пре
закључивања уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

07.11.2012. | Број 490 |
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ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
15359 Дубље
Драже Михаиловића 8
тел. 015/440-005

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

Наставник физике

са 10% радног времена, на одређено
време до завршетка школске
2012/2013. године, до 31.08.2013.

Наставник српског језика
Обука за

са 28% радног времена, на одређено
време до завршетка школске
године,
активно
до 31.08.2013.

тражење
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава слепосла обрадеће услове: да има одговарајуће

зовање, односно да поседује VII степен
струче спреме, сходно члану 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству (оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија); уверење о неосуђиваности
које издаје МУП Србије (полицијска управа). Директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, сходно члану 130 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, а коју ће вршити Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник физичког вапитања

са 85% радног времена, на одређено
време до повратка помоћника
директора са дужности, а најдуже до
31.08.2013. године

Друштвена одговорност

Наставник физичког васпитања

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
Наставник немачког језика
са 30% радног времена

на одређено време до повратка
запослене са боловања

УЖИЦЕ

Наставник хемије

са 10% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време - замена радника
на фунцији, а најдуже до 31.08.2013.
године

Наставник разредне наставе

Наставник српског језика

План за
реализацију
вашег
бизниса
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31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-597

1. Наставник математикеприправник

на одређено време до 31.08.2013.
године

на одређено време до 31.08.2013.
године

Наставник српског језика

3. Наставник математикеприправник

Наставник италијанског језика

рада ради неге детета

Библиотекар

5. Наставник групе стручних
Шанса
предмета, за огледни образовни
профил: техничар за обликовање
графичких производа

Програми
са 28% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
Наставник информатике
приправништва
– ликовне културе
са 30% радног
времена, на одређено
4. Наставник
време до краја школске 2012/2013.
са 20% радног времена, на одређено
године, тј. до 31.08.2013. године
време до повратка запослене са
знање у пракси
породиљског одсуства и одсуства са
са 45% радног времена

30% радног времена, на одређено
Шанса за савреме
Школа
до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
младе ради неге детета
посао ј

на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Домар

Пословни центри
НСЗ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ

Национална служба
Наставник математике
2. Наставник математикеза запошљавање
Наставник математике
приправник
са 20% радног времена

са 89% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Национална служба
за запошљавање

система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Поседовање психичке и
здравствене способности за рад са децом и
ученицима доказује се на основу лекарског
уверења приликом заснивања радног односа. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе
и одговарајућу документацију, којом доказују
да испуњавају услове предвиђене законом,
односно Правилником, као и овим конкурсом: диплому, односно уверење о стеченом
одговарајућем образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Сва документа се прилажу у оригиналу или
као оверене фотокопије. Пријаве слати на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Помоћни радник

са 70% радног времена

Помоћни радник

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду мора да
испуњава и посебне услове предвиђене у чл.
120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће
образовање (за наставнике - да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен Законом и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи), да поседује
психичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
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6. Наставник практичне
наставе у графичарству, за
огледни образовни профил:
за обликовање графичких
производа
Обуке и субвенциј
са 46% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

7. Наставник физике-приправник
ПРАВИ
са 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
У
служби
ОДГОВОРИ8. НА
Наставник за блок у
клијената
модулима за огледни образовни
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
профил: електротехничар
телекомункација-приправник

са 40% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

ПРАВИ
ОДГОВОРИ
НА
Национална служба
за запошљавање • www.nsz.gov.rs
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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9. Наставник информатикеприправник

са 20% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

10. Наставник психологије

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
распоређеног на послове директора,
до 31.08.2013. године

11. Стручни сарадник психолог

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
распоређеног на послове помоћника
директора, до 31.08.2013. године

12. Наставник машинске групе
предмета

са 50% радног времена, ради замене
запосленог који је распоређен на
послове заменика директора, до
31.08.2013. године

13. Секретар

на одређено време до повратка
запослене са боловања

14. Административни радник

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене запослене која
користи неплаћено одсуство са рада

15. Стручни сарадникбиблиотекар

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања

бени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
21/04, 17/06 и 4/09) за радна места под
бр. 5 и 6; Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама које
остварују наставни план и програм огледа
за образовни профил: електротехничар
комункација („Службени гласник РС-Просветни гласник РС“, бр. 9/07, 17/07) за радно место под бр. 8; Правилником о организацији и систематизацији радних места у
Техничкој школи у Ужицу потребно је да су
испуњени следећи услови за радно место
под бр. 13 - секретар: може конкурисати
дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, са положеним стручним испитом за секретара и који испуњава
услове из Закона о основама система образовања и васпитања; Правилником о организацији и систематизацији радних места у
Техничкој школи у Ужицу потребно је да су
испуњени следећи услови за радно место
под бр. 14 - административни радник: могу
конкурисати кандидати који поред испуњености услова из Закона о основама система
образовања и васпитања имају најмање IV
степен стручне спреме на основу завршене средње школе; Правилником о организацији и систематизацији радних места у
Техничкој школи у Ужицу потребно је да су
испуњени следећи услови за радно место
под бр. 16 - помоћни радник: могу конкурисати кандидати који поред услова из Закона о основама система образовања и васпитања имају најмање завршену основну
школу.

16. Помоћни радник

1) Наставник машинске групе
предмета

17. Наставник музичке
уметности-приправник

2) Наставник практичне наставе

на одређено време до повратка
запослене са боловања

са 24,30% радног времена, на
одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове
предвиђене чланом 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања. За сва радна места предвиђено је
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“,
број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), 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, а у
складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05,
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11 и
8/11), за радна места под бр. 1, 2, 3, 4, 7,
9, 10, 11, 12, 15 и 17; Правилником о врсти
образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм
огледа за образовни профил: техничар за
обликовање графичких производа („Служ-

за рад у одељењима ученика лако
ментално ометених у развоју, са 60%
радног времена
у одељењима ученика лако ментално
ометених у развоју, за образовни
профил: помоћник бравара
са 75,11% радног времена

3) Наставник графичке групе
предмета
са 50% радног времена

4) Наставник стручних предмета

у одељењима ученика лако ментално
ометених у развоју, у графичарству,
за образовни профил: помоћник
књиговесца
са 20% радног времена

5) Наставник стручних предмета
за рад у одељењима ученика лако
ментално ометених у развоју, у
графичарству, за предмет: графичко
обликовање и писмо
са 10% радног времена

6) Наставник практичне наставе
за образовни профил: помоћник
књиговесца
7) Наставник практичне наставе
за образовни профил: помоћник
књиговесца
са 55,22% радног времена

8) Наставник математике

у одељењима ученика лако ментално
ометених у развоју, са 50% радног
времена

9) Наставник српског језика и
књижевности

у одељењима лако ментално
ометених у развоју, са 22,22% радног
времена

10) Наставник музике

у одељењима лако ментално
ометених у развоју, са 5% радног
времена

11) Наставник грађанског
васпитања

у одељењима ученика лако ментално
ометених у развоју, са 10% радног
времена

12) Наставник машинске групе
предмета
са 55% радног времена

13) Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и посебне
услове предвиђене чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. За сва радна места предвиђено је
одговарајуће високо образовање, стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијамау
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао виско образовање
до 10. септембра 2005. године, а у складу
са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/95,
24/04 и 10/09): високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), на студијама у трајању од 3 године или лице са
стеченим вишим образовањем у складу са
одговарајућим правилником, са претходно
завршеном средњом школом одговарајућег
образовног профила за који наставник
изводи практичну наставу: радник са V степеном стручне спреме, односно положеним
специјалистичким испитом за одговарајући
образовни профил; кандидати осим одговарајуће стручне спреме морају да поседују и стручну дефектолошку оспособљеност за рад са ученицима лако ментално
ометеним у развоју, за радна места под
редним бр. 1 до 11; Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04,
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 4/09,
5/11 и 8/11) за радна места под бр. 12 и 13.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. У пријави на конкурс навести тачно радно место на које кандидат конкурише, као и списак документације која
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се у прилогу доставља, а којом се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос: диплома о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, извод
из матичне књиге венчаних - уколико је
дошло до промене презимена. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности,
а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694
е-mail: ssmedskouzi1@gmail.com

Наставник српског језика и
књижевности
за 50% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословнеске књижевности са страним језиком; професор
српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани
филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима и професор југословнеске књижевности и српског језика.

Наставник вежби и наставе
у блоку стручних предмета
за образовни профил:
физиотерапеутски техничар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: виши физиотерапеут.

Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: виша медицинска сестра, виша
медицинска сестра-техничар, струковна
медицинска сестра, организатор здравствене неге.

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство
и математику, дипломирани математичаринформатичар, дипломирани математичар-математика
финансија.
Обука
за

активнотреба да испуњавају
ОСТАЛО: Кандидати
опште услове
предвиђене Законом о раду
тражење
и посебне услове предвиђене чланом 120
посла система образовања и
Закона о основама
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васпитања: да имају одговарајући степен
стручне спреме (VI, VII степен у зависности за које радно место конкуришу),
односно одговарајуће образовање стечено
у складу са одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама и чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ
о испуњености овог услова подноси се уз
пријаву на конкурс или оверена фотокопија); да су држављани Републике Србије
(доказ о испуњености овог услова подноси
се на конкурс, у оригиналу или у овереној
фотокопији); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ о испуњености овог
услова подноси се пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ о
испуњености овог услова прибавља школа). Пријаву, CV и одговарајућу документацију (доказ о стручној спреми и уверење о
држављанству, у оригиналу или у овереној
фотокопији), доставити у року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу школе. Контакт телефони: 031/3512-694-централа,
031/3500-531-секретар школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

УЧИТЕЉСКИ
ФАКУЛТЕТ УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952
е-mail: ucfak@ucfu.кg.аc.rs

Сарадник у настави за ужу
научну област Педагогија

на одређено време од 1 године, уз
могућност продужења за још једну
годину
УСЛОВИ: завршене основне академске
студије на филозофском факултету, одсек
педагогија, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане дипломске академске студије.

Сарадник у настави за ужу
научну област Методика наставе
математике
на одређено време од 1 године, уз
могућност продужења за још једну
годину

УСЛОВИ: завршене основне академске
студије на математичком или учитељском
факутету, са укупно просечном оценом најмање осам и уписане дипломске академске
студије.

Асистент за ужу научну област
Методика наставе физичког
васпитања и физичко васпитање
на три године са могућношћу
продужетка још три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који
је претходне
нивое студија
завршио на
Друштвена
одговорност
факултету за спорт и физичко васпитање
или учитељском факултету, са укупном
просечном оценом најмање осам и који
ПРИОРИТЕТИ
У рад, односно
показује
смисао за наставни
магистар наука коме је прихваћена тема
ЗАПОШЉАВАЊУ
докторске дисертације.
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ОСТАЛО: Пријаве са потпуном документацијом подносе се Учитељском факултету у
Ужицу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати поред општих
услова прописаних Законом о високом образовању и Статутом Учитељског факултет у
Ужицу, морају поднети доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„УЖИЦЕ“
31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855

Директор
УСЛОВИ: Дужност директора предшколске
установе може да обавља лице које има
образовање из члана 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
васпитача или стручног сарадника, а који
предвиђа одговарајуће високо обазовање:
на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке 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. септембра 2005. године. Поред
наведеног образовања, директор мора
имати дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање
пет година рада у установи, након стеченог високог образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља
и лице које има образовање из чл. 8 став
3 Закона о основам система образовања и
васпитања за васпитача, а који предвиђа
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање, дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања.
Директор мора испуњавати и услове предвиђене чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уколико је пријава предата препоручно, путем поште, тада се као
дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. Ако је последњи дан
конкурсног рока за пријем пријаве недеља
или дан државног празника, рок за пријем
пријава помера се за следећи радни дан.
Под потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове
назначене у конкурсу. Ближа обавештења
могу се добити у општој служби ПУ и на
број телефона: 031/517-855.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „БРЕКОВО“
31234 Бреково
тел. 031/897-081

Сервирка

са 50% радног времена, за рад у
ИО Добраче, на одређено време до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Кандидати уз писмену пријаву на
конкурс морају доставити доказ о одговарајућем образовању и уверење о држављанству. Доказ о здравственој и психичкој способности доставља се приликом
закључивања уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља установа.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у
наведеном занимању, у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања
и васпитања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основним школама, да кандидат испуњава услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс,
кандидат доставља доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме, уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ГРБИЋ“
31260 Косјерић
Радише Петронијевића бб
тел. 031/781-484

ОШ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Медицинска сестра у јаслицама
са 50% радног времена

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска сестра-васпитач, одговарајуће више
образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије), на којима је
лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста-васпитач.

за рад у ИО Радановци, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године

Друштвена одговорност

Професор физике

ПРИОРИТЕТИ У
Васпитач
ЗАПОШЉАВАЊУ
са 50% радног времена

Обука за
Професор разредне наставе
активно
за рад у ИО Дреновци, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
тражење
године
посла

на одређено време до краја школске
2012/2013. године

Професор физике

за 20% радног времена, за рад у ИО
Сеча Река, на одређено време до
краја школске 2012/2013. године

Професор хемије

за 30% радног времена, за рад у ИО
Сеча Река, на одређено време до
краја школске 2012/2013. године

за 20% радног времена, за рад у ИО
Сеча Река, на одређено време до
краја школске 2012/2013. године

Професор енглеског језика

за 70% радног времена, за рад у
ИО, на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

лужбаПрофесор математике
за рад у матичној школи и ИО Сеча
ање Река
Професор математике

за 45% радног времена, за рад у ИО
Сеча Река

на одређено време до завршетка ППП
за радну 2012/2013. годину, са 75%
радног времена, за рад у припремној
предшколској групи

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, односно
општа здравствена способност - доказује
се лекарским уверењем након доношења
одлуке о избору пријављених кандидата;
неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа,
држављанство Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе лично или поштом, на
горенаведену адресу. Уз пријаву поднети:
биографске податке, доказ о образовању у
овереној копији, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених.

http://www.nsz.gov.rs/

са 15% радног времена, за рад у ИО
Рибашевина

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2013.
године, за рад у ИО у Луновом Селу
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, као и из Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи.
Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове прописане одредбама
чл. 120 и 123 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси: кратку биографију, доказ о држављанству РС (уверење
о држављанству или извод из матичне
књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса.
Неблаговремене
и
Национална
служба
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
за запошљавање

Професор разредне наставе

Васпитач

Шанса за
ВАША ПРАВА АДРЕСА:
младе

Наставник музичке културе

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Васпитач

Програми
Професор информатике и
приправништва –
рачунарства
знање у пракси
краја школске 2012/2013. године

31204 Каран
тел. 031/803-243

ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“

2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске
студије) у трајању од три године
Национална
служба
Професор биологије
или на студијама другог степена (дипломсза 90% радног времена, за рад у
ке академске студије - мастер, специјаматичној школи у Косјерићу и ИО за запошљавање
листичке академске студије или специјаСеча Река, на одређено време до
листичке струковне студије)-васпитач.
краја школске 2012/2013. године

чека,
Професор ТО
ражи
за 10% радног времена, за рад у ИО
Сеча Река, на одређено време до

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ
ЛУНЕ“

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове
прописане одредбама Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Уверење о неосуђиваности школа
прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу
одлуке о избору, а пре закључивања уговора о раду. Уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу документацију, којом се
доказује испуњеност услова предвиђених
законом и Правилником и овим конкурсом:
диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених. Документација
се достављају у овереним фотокопијама и
иста се не враћа кандидатима. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњености свих услова конкурса, као и пријаве
са неовереном документацијом неће се
разматрати.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

ентри
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ЉУБО МИЋИЋ“
31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године. Кандидат
треба да испуњава услове прописане у чл.
24-29 Закона о раду, као и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси
оверене фотокопије дипломе и уверења о
држављанству - не старије од 6 месеци, као
и извод из матичне књиге рођених, док се
лекарско уверење прилаже непосредно пре
закључивања уговора о раду (кандидат уз
пријаву доставља и биографске податке).
Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на бројеве телефона:
031/3816-478 и 031/811-131.

ВАЉЕВО

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-270

Професор математике
са 90% радног времена

Професор српског језика
са 94% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће школе; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом
и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
приложити: уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, лекарско уверење, доказ
о неосуђиваности за поменута кривична
дела. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОТА МАТЕЈА
НЕНАДОВИЋ“

УНИВЕРЗИТЕТ
„СИНГИДУНУМ“
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ
ВАЉЕВО

14201 Бранковина
тел. 014/272-116

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-611

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Голој
Глави

Наставник у звање доцента
за научно-стручну област
Менаџмент и бизнис

са 30% радног времена, на одређено
време од 5 година

Наставник историје

са 20% радног времена
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидати треба да су стекли одговарајуће високо образовање и да испуњавају
услове сходно члану 8 став 2 и 3 и члану
120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11), као и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, предвиђен систематизацијом радних места у
основном образовању, са завршеном обавезном уводном обуком за педагошког
асистента при Министарству просвете.

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и Статута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на горенаведену адресу.

ОШ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“
14246 Белановица
Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

Школски педагог

на одређено време до повратка
раднице са одсуства са рада ради
посебне неге детета

Професор физичког васпитања
са 60% радног времена

Помоћни радник

са 60% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Јошеви
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, предвиђен систематизацијом радних места у
основном образовању.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ
о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, а за радно место педагошког
асистента и сертификат Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педагошког асистента. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом
и ученицима, врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, а лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду.
Потврду да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
- прибавља установа. Сви докази се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији, а уверења не могу бити старија од 6
месеци.

УСЛОВИ: Услови за избор кандидата
утврђени су Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник-Просветни гласник РС“, бр. 3/2010) и чланом
120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Кандидат треба да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
да има држављанство Републике Србије.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља
школа. Поред пријаве за пријем у радни
однос, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије (не старије од 6 месеци)
докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Пријаве
са доказима слати на горенаведену адресу.

Пословни центри
НСЗ
Модеран јавни сервис
БРЗ И ЕФИКАСАН
ОДГОВОР
НА ЗАХТЕВЕ КЛИЈЕНАТА
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Подршка у
реализацији
предузетничке идеје
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Наука и образовање

ОШ „СВЕТИ САВА“
14213 Памбуковица
тел. 014/481-108

Наставник француског језика
са 80% радног времена, за рад
у матичној школи и издвојеном
одељењу у Докмиру

Наставник биологије

са 40% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Докмиру

Наставник математике
Наставник техничког образовања
са 80% радног времена, за рад
у матичној школи и издвојеном
одељењу у Докмиру

Наставник информатике

са 15% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Докмиру,
на одређено време до 31.08.2013.
године

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у
Друштвена
Слатини,
на одређеноодговорност
време до
31.08.2013. године
УСЛОВИ:
VII степен стручне
спреме.
ПРИОРИТЕТИ
У
Поред општих услова за заснивање радЗАПОШЉАВАЊУ
ног односа,
предвиђених чланом 24 Закона
о раду, кандидати треба да испуњавају и
услове прописане чланом 8 и чланом 120
Закона о основама система образовања и
васпитања; одговарајући факултет према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у основним школама. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да
доставе: диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против
њих не водислужба
кривична истрага, нити да
Национална
је покренут кривични поступак. Уверење
запошљавање
даза
имају
психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
кандидати прилажу по коначности одлуке
о избору, а пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља
установа. Сва документа доставити у оригиналу или у овереном препису. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Програми
приправништва –
знање у пракси
ост

Национална служба
за запошљавање

Шанса за
младе

за 15% радног времена
за 75% радног времена

Црнотинце
17523 Прешево
тел. 064/8930-610

Професор познавања робе
за 50% радног времена

Професор музичке културе
за 75% радног времена
2 извршиоца

Професор математике
за 66% радног времена

Професор француског језика
за 33% радног времена

Професор биологије

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
траженог занимања и образовања; поседовање физичке, психичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства РС; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву
доставити:
Национална
служба
оверен препис или оверену фотиокопију
за запошљавање
дупломе о стеченом
образовању, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(осим за приправнике и друга лица која
могу да заснивају радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ о
знању језика на коме се изводи образовноваспитни рад. У школи се изводи настава
на албанском језику.

ЕКОНОМСКО
ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Професор ликовне културе
Професор грађанског васпитања

ОШ „ДИТУРИА“

Професор математике

Наставник географије

за 20% радног времена

Конкурс објављен 31.10.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

Наставник физике

са 40% радног времена, за рад
у матичној школи и издвојеном
одељењу у Докмиру

Професор информатике и
рачунарства

17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/661-246

Професор енглеског језика

Наставник хемије

за 77% радног времена

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА „СКЕНДЕРБЕУ“

са 20% радног времена, за рад
у матичној школи и издвојеном
одељењу у Докмиру
са 60% радног времена, за рад
у матичној школи и издвојеном
одељењу у Докмиру

Професор економске групе
предмета

В РА Њ Е

УСЛОВИ: услови конкурса према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење вишег суда да се против њих не води
истрага, нити је подигнута оптужба. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду, а уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
прибавља школа. Пријаве слати на адресу
школе.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Ратаје
17521 Ристовац
тел. 017/59-003

Оглас објављен 31.10.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља
се за радно место: наставник разредне наставе, на одређено време
до краја школске 2012/2013. године, за рад у Преображању, и треба да
стоји: наставник разредне наставе,
на одређено време до краја наставне
2012/2013. године, за рад у Преображању. У осталом делу оглас је непромењен.

17500 Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Професор биологије

за 80% радног времена

Професор економске групе
предмета
за 99,75% радног времена

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Професор економске
групе
предмета

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

за 99,29% радног времена

Шанса за младе

Професор економске групе
предмета

Школа је знање,
посао је занат

за 79,29% радног времена

Први утисак је
најважнији –
будите
испред 75
свих

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“

Професор географије

Наставник математике

Спремач

Ново Село
17525 Трговиште

са 88,90% радног времена

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

за 3 часа, на одређено време до
31.08.2013. године
за рад у издвојеном одељењу у
Бабиној Пољани, за 50% радног
времена, на одређено време до
31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих услова,
кандидат треба да испуњава и посебне
услове прописане одредбама члана 8 ст.
2 тач. 1 и 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09), да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи.
Поред пријаве на конкурс, кандидат треба
да достави и оверене фотокопије докумената, којима доказује да испуњава услове
конкурса: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, а кандидате
упућује школа. Пријаве се подносе на адресу школе, у року 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Спремач

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

17545 Корбевац
тел. 017/448-502

17542 Врањска Бања
Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/545-218

За рад у централној школи у
Врањској Бањи:

Професор српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања,
а најдуже до краја школске
2012/2013. године
За рад у издвојеном одељењу у
Првонеку:

Професор српског језика

за 8 часова, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор математике

за 8 часова, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор руског језика

за 2 часа, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор музичке културе
за 1 час, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор хемије

за 2 часа, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор историје

за 3 часа, на одређено време до
31.08.2013. године
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ОШ „9. МАЈ“
Рељан
17523 Прешево
тел. 017/667-376

Настава на српском језику:

Професор математике
за 16 часова

за рад у издвојеном одељењу у
Бујковцу, за 50% радног времена,
на одређено време до 31.08.2013.
године

Професор енглеског језика

УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 10/04 и 20/04); осмогодишња школа
за ваннаставно особље; да кандидат има
одговарајућу здравствену способност;
држављанство Републике Србије. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука
о избору кандидата донеће се у року од 15
дана од дана завршетка огласа, о чему ће
кандидати бити писмено обавештени.

Настава на албанском језику:

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР I
ОСЛОБОДИЛАЦ“
Професор математике

за рад у подручној школи у Кривој
Феји, за 89% радног времена

Професор ликовне културе

за рад у подручној школи у Кривој
Феји, за 25% радног времена,
на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
УСЛОВИ: За горенаведена радна места,
кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовањезавршен одговарајући факултет-VII/1
степен, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; да поседују
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да су држављани Републике
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Уз пријаву приложити:
диплому о степену стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а
лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору, пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Овера
истих не може бити старија од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаву са документацијом слати на адресу школе.
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за 20 часова, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства

Професор енглеског језика
за 30 часова

Професор хемије
за 12 часова

Професор математике

за 20 часова, на одређено време до
31.08.2013. године

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог занимања, утврђен у чл. 24-28 Закона о раду, као и посебни услови из члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09), односно да кандидат има одговарајуће образовање, психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да
има држављанство РС, да испуњава услове по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 17/07, 20/07, 1/08, 11/08, 2/09
и 4/09). Уз пријаву доставити: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, фотокопију личне карте, уверење о држављанству РС, уверење
о некажњавању (неосуђиваности) и уверење о здравственој способности за рад са
децом и ученицима. Пре одлучивања врши
се претходна провера способности од стране Националне службе за запошљавање,
након чега се закључује уговор о раду.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ШОСО „ВУЛЕ АНТИЋ“

17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Наставник практичне наставе за
образовни профил: помоћник
обрађивача лима

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кандидати
морају испуњавати и посебне услове према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене
у развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2009
и 2/2012): доказ о прописаној стручној
спреми-дипломирани инжењер машинства, професор машинства, дипломирани
педагог општег образовања, виши стручни
радник металске струке, наставник општетехничког образовања, дипломирани
дефектолог-олигофренолог са савладаним
програмом методике машинства и обраде
метала, лемилац, бравар, лимар, аутолимар, ковач, пресар, заваривач и аутомеханичар са положеним специјалистичким
испитом. Наставници поред предвиђене стручне спреме морају имати најмање
средње образовање за одговарајући образовни профил. Наставници практичне
наставе, поред предвиђене стручне спреме
морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник грађанског васпитања
у настави средње школе
на одређено време до краја школске
2012/2013. године, са 45% радног
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кандидати морају
испуњавати и посебне услове према одредбама Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл.
гласник РС“, бр. 10/2009 и 2/2012): доказ
о прописаној стручној спреми: професор
филозофије, професор социологије, професор психологије, професор педагогије,
дипломирани филозоф, дипломирани социолог, дипломирани школски психолог-педагог, дипломирани психолог, дипломирани
педагог, дипломирани политиколог са положеним стручним испитом у области образовања, дипломирани правник са положеним
стручним испитом из области образовања.
Наведена лица могу да изводе наставу ако
су похађала један или више од следећих
програма обуке за наставника грађанског
васпитања: Интерактивна обука/тимски
рад, Ни црно ни бело, Умеће одрастања,
Умеће комуникације, Активна настава/
учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори или зидови, Чувари осмеха, Учионица
добре воље, Култура критичког мишљења,
Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање
деце, Здраво да сте.

Наставник дефектологолигофренолог
3 извршиоца

Наставник дефектологолигофренолог
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кандидати
морају испуњавати и посебне услове према одредбама Правилника о организацији
и систематизацији послова и радних задатака: доказ о прописаној стручној спреми:
дипломирани дефектолог, смер олигофренолог.

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кандидати
морају испуњавати и посебне услове према одредбама Правилника о организацији
и систематизацији послова и радних задатака: доказ о прописаној стручној спреми:
професор енглеског језика и књижевности,
дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност. Наставници поред предвиђене стручне спреме морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка
директора са функције, а најкасније
до краја школске 2012/2013. године,
са 75% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кандидати
морају испуњавати и посебне услове према одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама
за ученике лако ментално ометене у развоју
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/2009 и 2/2012):
доказ о прописаној стручној спреми: професор физичког васпитања, дипломирани
педагог физичке културе, професор физичке културе. Наставници поред предвиђене
стручне спреме морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога.

Наставник уређења друштва

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кандидати
морају испуњавати и посебне услове према
одредбама Правилника о врсти и стручне
спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене

у развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2009 и
2/2012): доказ о прописаној стручној спреми: дипломирани правник, професор социологије, дипломирани историчар-професор
историје, дипломирани политиколог/наставни смер, дипломирани педагог за одбрану и заштиту, дипломирани дефектологолигофренолог са савладаним програмом
методике друштвене групе предмета. Наставници поред предвиђене стручне спреме
морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник основа друштвених
дисциплина

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, са 15% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кандидати
морају испуњавати и посебне услове према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене
у развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2009
и 2/2012): доказ о прописаној стручној
спреми: професор историје, професор географије, професор социологије, дипломирани географ, дипломирани социолог,
дипломирани политиколог/наставни смер,
професор народне одбране, дипломирани
педагог за одбрану и заштиту. Наставници
поред предвиђене стручне спреме морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог са завршеном педагошком академијом
за наставника разредне наставе, односно
вишом педагошком школом-група историја
и географија, дипломирани дефектологолигофренолог са савладаним програмом
методике друштвене групе предмета.

Наставник теоријске наставе у
области текстилства

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кандидати морају
испуњавати и посебне услове према одредбама Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл.
гласник РС“, бр. 10/2009 и 2/2012): доказ
о прописаној стручној спреми: дипломирани инжењер технологије за текстилну
конфекцију, дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције, дипломирани инжењер за текстилно инжењерство,
односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства, дипломирани инжењер технолог-одсеци текстилно
инжењерство или текстилни, дипломирани
инжењер текстилне технологије-смерови:
механичко-текстилни или хемијско-текстилни, дипломирани инжењер технологије-одсек текстилно инжењерство, дипломирани инжењер текстилно-машинске
струке, дипломирани инжењер за тек-
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стилно инжењерство текстилно-машинске
струке, односно дипломирани инжењер
за текстилно инжењерство текстилномашинске струке, дипломирани текстилни
инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће. Наставници поред предвиђене
стручне спреме морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог-олигофренолог за
методику наставе за предмете у подручју
рада текстилство и кожарство.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да
поднесе: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству-не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци), доказ о
прописаној стручној спреми-диплома (или
оверени препис/фотокопија дипломе), уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о
психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља се при
закључењу уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима вршиће Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о
избору. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. За ближе информације
обратити се на број телефона: 017/423-621.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
17520 Бујановац, Село Кленике
тел. 017/58-119

Наставник математике
са 16 часова недељно

Наставник математике
са 12 часова недељно

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, са
12 часова недељно
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање од 10. септембра 2005. године;
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат
треба да испуњава и услове из члана 120
Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву кандидат подноси
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија-не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне
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књиге рођених. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа.
Директор школе врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана
од дана истека рока подношење пријава.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана добијања резултата провере, директор прибавља мишљење органа
управљања. Избор кандидата биће извршен у року од осам дана од дана добијања
мишљења органа управљања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве уз потребну документацију слати на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ „1. МАЈ“

Вртогош
Народног фронта бб
17521 Ристовац
тел. 017/445-323

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, да има одговарајуће образовање, психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
приложити: извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству РС, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која
могу засновати радни однос без положеног
одговарајућег испита), уверење суда да
против кандидата није покренута истрага,
нити подигнута оптужница за кривично
дело из надлежног суда, које није старије
од 6 месеци. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат
није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Директор врши ужи избор
кандидата које упућује на проверу психофизичких способности коју врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Уколико је
већ извршена провера психофизичких способности, назначити у пријави када је и где
извршена. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на број телефона: 017/445-323.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/423-583

Наставник математике
са 8 часова недељно

Наставник музичке културе
на одређено време

УСЛОВИ: стечена одговарајућа висока
стручна спрема, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи:
диплому о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, нити за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање
послова у школи. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве са доказима о испуњености услова
слати на адресу школе.

ОШ „20. ОКТОБАР“
17507 Власе
тел. 017/57-102

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за рад у
издвојеном одељењу у селу Крушева
Глава

Наставник географије
за 35% радног времена

Наставник ликовне културе

за 25% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
функције, а најдуже до краја школске
2012/2013. године

Наставник информатике и
рачунарства
за 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати у погледу стручне
спреме треба да испуњавају услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз
пријаву на конкурс доставити: оригинал
или фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење да
кандидати нису осуђивани. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОБУКА ЗА
АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ
ПОСЛА
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 294
тел. 017/654-076

СРЕДЊА ШКОЛА
„СЕЗАИ СУРОИ“

Наставник медицинске групе
предмета

17520 Бујановац
Светозара Марковића бб
тел. 017/653-826

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године

Наставник албанског језика

Наставник медицинске групе
предмета

Професор клавира
2 извршиоца

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године

Професор клавира

Наставник албанског језика

на одређено време до повратка
раднице са функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
факултет музичке уметности, одсек клавир.

Професор хармонике

са 140% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
факултет музичке уметности, одсек хармоника.

Професор виолине

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
факултет музичке уметности, одсек виолина.

Професор флауте

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
факултет музичке уметности, одсек флаута.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011); положен стручни испит; дозвола за рад-лиценца; држављанство РС;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни
да приступе провери психофизичких способности, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Уз пријаву навести и контакт телефон, ради обавештења
о термину провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не приступе
провери психофизичких способности неће
се разматрати. Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: оверену
фотокопију или оверен препис дипломе
о стеченој стручној спреми - ФМУ, оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (нови образац), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима кандидати ће
доставити пре закључења уговора о раду.
Доказ о некажњавању прибавља школа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 017/654-076.
Документацију слати на адресу школе.

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године, са 60% радног времена

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године, са 83% радног времена

Наставник биологије

Наставник албанског језика

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка
радника, односно до 31.08.2013.
године

Наставник српског језика
3 извршиоца

Наставник српског језика

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године, са 10 часова или 55% радног
времена

Наставник географије

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године

Наставник географије

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године, са 2 часа или 10% радног
времена

Наставник устава и права
грађана
са 60% радног времена

Наставник математике
4 извршиоца

Наставник физике

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године, са 30% радног времена

Наставник информатике
4 извршиоца

Наставник музичке културе
са 75% радног времена

Наставник машинске групе
предмета

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године
2 извршиоца

са 85% радног времена, на одређено
време до повратка радника са места
вршиоца дужности директора
на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године, са 50% радног времена

Наставник латинског језика

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године, са 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање стечено 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,
97/08 и 44/10) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
од 10. септембра 2005. године, одговарајући факултет. Кандидати поред општих
услова утврђених Законом о раду, треба
да испуњавају и услове из члана 120 став
1 тач. 1 до 4 и став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Лица која конкуришу за радно место наставника српског
језика морају да имају доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни
рад (албански језик). Доказ да кандидат
има одговарајуће образовање, уверење о
држављанству РС и доказ о знању језика
подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду, а доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, прибавља
школа. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Кандидати подносе комплетну документацију у наведеном року, на адресу школе.
Непотпуна и неблаговремено приспела
документација неће се узети у разматрање.
Настава се у школи изводи на албанском
језику.

Наставник електротехничке
групе предмета
5 извршилаца

Наставник електротехничке
групе предмета

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013.
године, са 70% радног времена

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
07.11.2012. | Број 490 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР
ПУТНИК“

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

Наставник математике

Професор биологије и екологије

17514 Џеп
тел. 017/479-130

17500 Врање, Браће Рибникар бб
тел. 017/432-812

за 16 часова, за рад у одељењу у
Мањаку, за 88,96% радног времена

Наставник српског језика

за 10 часова, за рад у одељењу у
Мањаку, за 55,60% радног времена

Наставник техничког и
информатичког образовања

за 8 часова, за рад у одељењу у
Мањаку, за 40% радног времена

Наставник информатике и
рачунарства

за 4 часа, за рад у одељењу у Мањаку,
за 20% радног времена

Наставник енглеског језика

за 2 часа, за рад у одељењу у
Љутежу, за 10% радног времена

Наставник физике

за 4 часа, за рад у одељењу у Мањаку,
за 20% радног времена

Наставник грађанског васпитања
за 2 часа, за рад у централној школи
у Џепу, за 10% радног времена

Библиотекар

на одређено време до краја школске
2012/2013. године

Пословни
центри НСЗ
ПОДРШКА У
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ
ИДЕЈЕ
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УСЛОВИ: Радни однос заснива се на
неодређено време, осим за радна места наставника грађанског васпитања и
библиотекара - на одређено време до
краја школске године (31.08.2013.). Услови сагласно Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2, 3, 4, 17, 20/07, 1, 4, 6, 8,
11/08, 2, 4, 9/09, 3/10) - VII степен стручне
спреме. Сви кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, као и услове предвиђене систематизацијом радних места у школи. Уз пријаву
приложити: оверен доказ о школској спреми (диплома), уверење о држављанствуне старије од 6 месеци, оверен извод из
матичне књиге рођених (нови). Потврду да
лице није осуђивано прибавиће школа по
службеној дужности, а кандидати који уђу
у ужи избор биће подвргнути провери психофизичких способности за рад са децом,
код надлежне службе за послове запошљавања у Врању. Лице које буде изабрано по
конкурсу дужно је да приложи лекарско
уверење о здравственој способности, приликом заснивања радног односа. Лице које
нема положен испит за лиценцу дужно је
да исти положи у року од 2 године од дана
заснивања радног односа у школи, а у противном му престаје радни однос (односи се
на наставнике који заснивају радни однос
на неодређено време). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве подносити на адресу школе.
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за 15% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог, професор биологије хемије, дипломирани професор биологије
и хемије, дипломирани биолог за екологију
и заштиту животне средине, дипломирани
биолог, смер заштита животне средине,
дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер,
дипломирани професор биологије - хемије
- мастер, дипломирани биолог заштите
животне средине.

Професор физике

за 20% радног времена, на одређено
време до краја школске године
(31.08.2013.)
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар,
професор физике - хемије, дипломирани
инжењер физике, смер индустријска физика, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за примењену
физику, дипломирани физичар - информатичар, професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани физичар - истраживач, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику, дипломирани физичар - медицинске физике,
дипломирани професор физике - мастер,
дипломирани физичар - мастер, дипломирани физичар масстер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар
- мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике - хемије - мастер, дипломирани професор физике - информатикемастер, дипломирани физичар - професор
физике - мастер, дипломирани физичар теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и
компјутерска физика-мастер, дипломирани
физичар - примењена физика и информатика-мастер. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета физика може да изводи и професор физике и
хемије за основну школу, дипломирани
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани физико-хемичар, дипломирани инжењер електротехнике, смер
техничка физика, дипломирани астроном,
астрофизички смер, дипломирани астроном, смер астрофизика.

Професор хемије

за 15% радног времена, на одређено
време до краја школске године,
односно до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије-хемије,
професор физике-хемије, дипломирани
инжењер хемије-аналитички смер, дипломирани
инжењер
хемије-биооргански смер, дипломирани хемичар опште
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани хемичар,
смер хемијско инжењерство, дипломира-
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ни професор хемије-мастер, дипломирани
хемичар-професор хемије, дипломирани
хемичар-мастер, дипломирани професор
физике-хемије-мастер, дипломирани професор биологије-хемије-мастер, професор
географије-хемије.

Професор аналитичке хемије

за 40% радног времена, на одређено
време до краја школске године,
односно до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани
хемичар, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани инжењер
хемије, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер технолог,
дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа, дипломирани инжењер прехрамбене технологије
биљних производа, дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију конзервирања и врења, дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију ратарских производа, дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију сточних производа, дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа, дипломирани инжењер пољопривреде
за технологију биљних проивода.

Професор ветеринарске групе
предмета
Професор ветеринарске групе
предмета

за 65% радног времена, на одређено
време до краја школске године,
односно до 31.08.2013. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани ветеринар, доктор
ветеринарске медицине.

Професор пољопривредне групе
предмета

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске године,
односно до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде са положеним специјалистичким
испитом за возача инструктора.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у стручној школи („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01,
3/03, 8/03,11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07,
7/08, 11/2008, 5/2011, 8/2011), држављанство Републике Србије, да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи:
оверен препис (копију) дипломе о одговарајућем образовању, уверење о држављанству РС, уверење да се против њега
не води истрага и да није подигнута оптужба, извод из матичне књиге рођених, радну
биографију и телефон за контакт. Проверу психофизичких способности за рад са
ученицима врши Национална служба за
запошљавање. Лекарско уверење за рад

у просвети доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве
слати на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ВРШАЦ

Професор хирургије са негом
са 20% норме

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

Професор неуропсихијатрије са
негом
са 10% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
доктор медицине, неуропсихијатар, специјалиста неурологије, специјалиста психијатрије.

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА
26300 Вршац, Стеријина 113
тел. 013/830-292
е-mail: sekretarijat@hms.еdu.rs

Професор гинекологије и
акушерства са негом

Професор педијатрије са негом

са 10% норме

са 10% норме

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

Професор анатомије и
физиологије

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

Професор физике
са 40% норме

са 35% норме

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

Професор хигијене са
здравственим васпитањем
са 20% норме

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

Професор микробиологије са
епидемиологијом
са 20% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за микробиологију и паразитологију.

Професор патологије
са 20% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за патолошку
микробиологију.

Професор здравствене заштите
са првом помоћи
са 10% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за социјалну
медицину; доктор стоматолог, специјалиста за социјалну медицину; доктор медицине.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике, дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар; професор физике
и хемије, дипломирани инжењер физике,
смер индустријска физика, дипломирани
физичар за општу физику, дипломирани
физичар за примењену физику, дипломирани физичар-информатичар, професор
физике за средњу школу, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани физичар-истраживач, дипломирани физичар за примењену
физику и информатику. Образовно-васпитни рад из предмета физика може да изводи: професор физике и хемије за основну
школу, дипломирани професор физике и
хемије за основну школу, дипломирани
физико-хемичар, дипломирани инжењер
електротехнике, смер техничка физика,
диопломирани астроном, астрофизички
смер и дипломирани астроном, смер астрофизика.

Професор аутоматске обраде
података
са 30% норме

УСЛОВИ: дипломирани инжењер за информационе системе, професор инфорематике, односно дипломирани информатичар,
професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарства и
информатике, лице које је у току студија
савладало план и програм рачунарства и
информатике у трајању од најмање четири
семестра.

Професор електротехнике
са 30% норме

Професор инфектологије
са 10% норме

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

Професор интерне медицине са
негом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, професор електротехнике, професор физике, дипломирани физичар, дипломирани
инжењер индустријске физике.

Професор математике

са 20% норме

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

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математи-
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чар-информатичар, дипломирани математичар-математика финансија, дипломирани математичар-астроном.

Професор српског језика и
књижевности

са 44,44% норме, на одређено време
до повратка радника са боловања

VII/1 степен стручне спреме, проворностУСЛОВИ:
фесор, односно дипломирани филолог за

У

–

српскохрватски језикНационална
и југословенску
књислужба
жевност, професор, односно дипломирани
за запошљавање
филолог за југословенску
књижевност и
српскохрватски језик, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог за књижевност и српски
језик, дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности
и српског језика.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и
следеће посебне услове: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или
да није правоснажном пресудом осуђен за
кривично дело против достојанства личности и морала. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, диплому као
доказ о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ да кандидат има
одговарајућу
психофизичку
способност за
Шанса
за младе
рад са ученицима, доказ да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или
да није правоснажном пресудом осуђен за
кривично дело против достојанства личности и морала. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу или предати лично.

Школа је знање,
посао је занат

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

историје и географије; професор страних
језика; дипломирани социјални радник,
са положеним стручним испитом, односно
испитом за лиценцу у области образовања;
лица која испуњавају услове за наставника
српског језика из члана 3 тачка 1 ПравилНаставник немачког језика
ника о врсти стручне спреме наставника
са 33,33% радног времена
и стручних сарадника у основној школи;
дипломирани педагог. Наведена лица могу
УСЛОВИ: Поред општих
услова
предвиђеСАЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
да изводе наставу уколико су савладаних Законом о раду, кандидат треба да
ла програм обуке за извођење наставе из
испуњава и следеће услове: да има одгопредмета Грађанско васпитање за одговарајуће високо образовање у складу са
варајући разред (од петог до осмог разречланом 8 став 2 Закона о основама система
да), који организује Министарство просвеобразовања и васпитања и Правилником
те и спорта или организација коју овласти
о врсти стручне спреме наставника који
Министарство просвете и спорта.
изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи („СлужОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку,
бени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
физичку и здравствену способност за рад
27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС - Просветса децом и ученицима; да није осуђиван
ни гласник“, бр. 4/2003, 10/2004, 3/2005,
правоснажном пресудом за кривична дела
9/2005, 4/2007, 17/2007, 4/2009 и 3/2010)
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
за наставника немачког језика, односно да
о основама система образовања и васпије професор, односно дипломирани филотања; да има држављанство Републике
лог за немачки језик и књижевност.
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су
26333 Павлиш
Жарка Зрењанина 79
тел. 013/2891-130

Први утиса
најважнији
будите
испред сви

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004,
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007,
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010),
односно да је: дипломирани хемичар; проНационална
служба
фесор хемије; професор
хемије и физике;
професор хемије и биологије;
дипломираза запошљавање
ни хемичар опште хемије; дипломирани
хемичар за истраживање и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;
професор биологије и хемије; професор
физике и хемије за основну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани хемичар-професор хемије.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
УСЛОВИ: Поред
општих услова предвиђеодговорност
них Законом о раду, кандидат треба да

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Наставник грађанског васпитања

Прави људи
на правим
пословима

испуњава и следеће услове: да има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 27/87
и 1/89 и „Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 4/2003, 10/2004, 3/2005,
9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008,
8/2008, 4/2009 и 3/2010), за наставника
грађанског васпитања, односно да је: професор педагогије; дипломирани педагог,
општи смер или смер школске педагогије;
дипломирани школски педагог-психолог;
професор психологије; дипломирани психолог, општи смер или смер школске психологије; дипломирани школски психологпедагог; дипломирани школско-клинички
психолог; професор историје; професор

са 20% радног времена

Људи су
мера успеха
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дужни да поред краће биографије доставе, у оригиналу или у овереном препису/
фотокопији, следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству-не старије од шест месеци;
диплому или уверење о стеченој стручној
спреми и (само за наставника грађанског
васпитања): доказ о савладаном програму
обуке за извођење наставе из предмета
Грађанско васпитање за одговарајући разред, који организује Министарство просвете и спорта или организација коју овласти
Министарство просвете и спорта. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење)подноси изабрани кандидат по коначности
одлуке о избору, а пре закључења уговора
о раду. Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса
и у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава упућује их на претходОбуке и субвенције
ну проверу психофизичких
способности
за рад са децом и ученицима, коју врши
за запошљавање
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких
способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. У року
од 8 дана од добијања резултата провере,
директор прибавља мишљење школског
одбора. Директор доноси одлуку о избору
кандидата у року од осам дана од добијања
мишљења школског одбора. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс
са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом, на горенаведену
адресу.

Унапредит
свој
пословањ

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
ИНФОРМИСАНОСТ
СИГУРНОСТ
САМОПОУЗДАЊЕ

Једнакос
на тржишт
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
рад
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26300 Вршац
Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-509, 834-573
е-mail: оsjspopovic@gmail.com

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане одредбом
чл. 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1. да кандидат
има одговарајуће образовање: професор
разредне наставе; наставник разредне
наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом; професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Уз пријаву
приложити: доказ о одговарајућем образовању (диплому); доказ о држављанству
(уверење); извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова под тач.
2 (лекарско уверење) кандидат прилаже
пре закључења уговора о раду, а доказ о
испуњености услова под тач. 3 (уверење о
неосуђиваности), прибавља школа. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
26335 Гудурица
Трг ослобођења 2
тел. 013/881-012

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: дипломирани хемичар, професор
хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани
хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар,
смер хемијско инжењерство, професор
биологије и хемије, професор физике и
хемије за основну школу; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - што се
утврђује лекарским уверењем и провером
психофизичких способности код Националне службе за запошљавање у Вршцу; да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа
по службеној дужности); да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно
радну биографију; оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не старија од 6 месеци);
потврду о раду у области образовања; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод

из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија, не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење кандидат је дужан да
достави пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник француског језика

са 66,67% радног времена, за рад у
издвојеним одељењима у Мужинцу и
Врелу

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„САВА МУНЋАН“
26340 Бела Црква
Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Наставник математике

Професор филозофије

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом за заснивање радног односа,
кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да поседује одговарајућу врсту и
степен стручне спреме, сагласно Закону
о основама система образовања и васпитања, Закону о основној школи и Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи
(„Службени лист-Просветни гласник“, бр.
6/96, 2/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/09, 8/09,
9/09 и 3/10), да је држављанин Републике Србије, да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима и да испуњава остале услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

са 22,22% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Врелу

са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор филозофије; дипломирани филозоф; професор филозофије и социологије.

Професор математике
са 61% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичаринформатичар; дипломирани математичар-математика финансија; дипломирани
математичар-астроном.

Професор енглеског језика

Помоћни радник

са 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Поружници

са 56% радног времена

УСЛОВИ: завршена осморазредна школа.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
прилажу: уверење о држављанству; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених.

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидат
треба да испуњава посебне услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама и Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Техничкој школи. Потребно је да сви кандидати имају одговарајуће образовање,
држављанство Републике Србије, као и
да испуњавају и следеће посебне услове:
да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима - уверење
прилаже кандидат који буде примљен пре
закључења уговора о раду; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа по службеној
дужности. Уз пријаву кандидати прилажу:
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству које не сме бити старије
од 6 месеци од дана објављивања конкурса, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Непотпуне
и неблаговремено приспеле пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ
НАДА“
19000 Зајечар, Ђердапска бб

У огласу објављеном 31.10.2012.
године у публикацији „Послови“,
техничком грешком радно место: васпитач предшколске деце, на одређено време до повратка одсутне запослене којој мирују права и обавезе из
радног односа због обављања јавне
функције, поновљено је још два пута.
Због наведеног пропуста извињавамо се оглашивачу и заинтересованим
кандидатима.

ВАША
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
19224 Салаш, Маршала Тита 35
тел/факс: 019/470-126
е-mail: јјzmajsalas@gmail.com

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног
образовања и васпитања
са 6 сати недељно (15%)

Наставник информатике и
рачунарства
са 4 сата недељно (10%)

УСЛОВИ: високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању ( „Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005.
године или високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године (VII степен стручне спреме); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије; услови утврђени Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи за наведена радна места - све у складу са важећим
законима, подзаконским актима и општим

актима послодавца. Уз пријаву на конкурс
кандидати подносе: доказ о стеченом одговарајућем образовању - диплому, односно
одговарајуће уверење које није старије од
6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених и краћу
биографију са личним подацима и контакт телефоном. Документа се подносе у
оригиналу или као оверене фотокопије
и по завршетку конкурса остају у архиви школе и не враћају се кандидатима. У
поступку одлучивања о избору кандидата
школа прибавља доказ о неосуђиваности,
који издаје надлежна полицијска управа,
а обавиће се и претходна провера психофизичких способности за рад са децом и
ученицима. Изабрани кандидати пре пријема у радни однос достављају и лекарско
уверење, као доказ да поседују психичку,
физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве на конкурс
подносе се непосредно секретаријату школе или препорученом пошиљком на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел/факс: 030/463-391
Оглас објављен 24.10.2012. године у
публикацији „Послови“, исправља се

за радно место: професор биологије,
за 25% радног времена, и треба да
стоји: професор биологије, за 15%
радног времена. Остали део огласа је
непромењен.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање асистента за
научну област Информационе
технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи услови: уписане докторске
студије и успешно завршене студије претходних нивоа студија, са укупном просечном оценом најмање осам и да кандидат
показује смисао за наставни рад или лице
са академским називом магистра техничких
наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације (члан 72 Закона о високом
образовању). Посебни услови: поседовање
„ЕCDL аuthorised tester“. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском 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.

Пословни центри НСЗ
ПОДРШКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИДЕЈЕ
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ
ТОЗА“
Елемир-Тараш

Наставник физике

са 90% радног времена, за рад у
школи у Елемиру и Тарашу
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати су дужни да
испуњавају и услове о степену стручности
одговарајућег смера, према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09 и 4/09) и услове утврђене у општим актима школе: да кандидат
има високо образовање-завршен факултет,
односно VII/1 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, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену
физику и информатику, професор физике и
хемије за основну школу, професор физике
и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за општу физику, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и
опште техничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат је дужан
да приложи: оверену фотокопију дипломе,
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, уверење из казнене евиденције - школа
прибавља по службеној дужности, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Сва приложена документа морају
бити уредно оверена. Рок за подношење
пријава са доказима о испуњавању услова
конкурса је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ
„Светозар Марковић Тоза“, Жарка Зрењанина 45, 23208 Елемир, са назнаком: „За
конкурс“.

Најкраћи пут
до посла

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

СШ „ВУК КАРАЏИЋ“
23240 Сечањ, Гимназијска 2
тел. 023/841-035

Наставник латинског језика
са 20% радног времена

Наставник уставног и привредног
права
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове прописане Законом о
раду, као и услове прописане у чл. 8 став 2
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11): да имају психофизичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајућа
стручна спрема у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005,
1/2007 и 7/2008). Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
биографију; молбу. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23000 Зрењанин
Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
( „Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), треба
да испуњава и посебне услове прописане
чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања
( „Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), посебне услове из члана 3 став 1 тачка 9 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
( „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/2007, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10), као и
посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Жарко Зрењанинин“ из Зрењанина, односно да
има одговарајуће образовање: 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 астрофизичар; дипломирани физичар за примењену
физику и информатику; професор физике и
хемије за основну школу; професор физике
и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику;
професор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије за основну

школу; дипломирани професор физике и
основа технике за основну школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за
физику и општетехничко образовање ОТО;
дипломирани астроном, смер астрофизика;
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију или оверен
препис дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
РС - не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава са потребним доказима
о испуњавању услова конкурса је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неуредне, непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће
бити разматране. Пријаве доставити на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на број
телефона: 023/548-820.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23000 Зрењанин
Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду ( „Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4
Закона о основама система образовања
и васпитања ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11), посебне услове из члана 3 став
1 тачка 10 Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи ( „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/2007,
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09 и 3/10), као и посебне услове из
Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Жарко Зрењанинин“
из Зрењанина, односно да има одговарајуће образовање: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани
математичар - информатичар; професор
математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије;
професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани информатичар; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију или оверен
препис дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
РС - не старије од 6 месеци. Рок за под-
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ношење пријава са потребним доказима
о испуњавању услова конкурса је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неуредне, непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе, лично или
на број телефона: 023/548-820.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Скерлићева бб

1. Наставник латинског језика
са 11% радног времена

2. Наставник француског језика
са 22% радног времена

3. Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат је дужан да поред општих услова предвиђених Законом о раду,
испуњава и услове прописане чл. 8 став 2
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама ( „Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/08, 8/2011) - да има одговарајуће образовање - наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 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; изузетно, наставник
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем; психофизичка и здравствена
способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике
Србије. За радно место под бр. 1: професор
класичне филологије; професор, односно
дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања
из предмета Латински језик у трајању од
најмање четири семестра. За радно место
под бр. 2: професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност.
За радно место под бр. 3: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска
математика; дипломирани математичар
- примењена математика; дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом: основи геометрије); дипломирани
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информатичар; професор хемије - математике; професор географије - математике;
професор физике - математике; професор
биологије - математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани
математичар - мастер; професор математике - теоријско усмерење; професор
математике - теоријски смер; професор
информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани
математичар - информатичар; дипломирани математичар - математика финансија;
дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар за математику
економије; професор математике и рачунарства. У пријави - молби навести тачан
назив радног места за које се конкурише.
Приложити доказе о испуњености услова
у овереној фотокопији: диплому или уверење о одговарајућем образовању, доказ
о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

23253 Конак, Маршала Тита 14
тел. 023/856-006

Наставник биологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: услови у складу са чланом 3 тачка
11 Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.

Наставник географије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: услови у складу са чланом 3
тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.

Наставник техничког и
информатичког образовања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: услови у складу са чланом 3 тачка
15 Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.

Наставник информатике и
рачунарства
са 20% радног времена

УСЛОВИ: услови у складу са чланом 38а
Правилника о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни-рад
из изборних програма у основној школи.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
држављанство Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оригинал, оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеној школи;
уверење о држављанству. Проверу психо-
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физичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, по захтеву установе. Уверење о здравственој способности
од надлежне здравствене установе, кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду. Уверење о некажњавању прибавља
установа службеним путем. Документа се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на
горенаведену адресу школе.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Бочар, Трг ослобођења 4

Наставник ликовне културе
за 25% радног времена

Наставник хемије

за 20% радног времена

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 35% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
посебне услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања и
услове у погледу стручне спреме из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 и 3 Правилника о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 17/07,
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09 и 3/10). Кандидат је обавезан да
изврши проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима код службе за запошљавање. Уз пријаву на конкурс
доставити следећу документацију: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(нови образац), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци). Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду, а
доказ о некажњавању прибавља установа.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 023/789-209.

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор математике

на мађарском језику, за 89% норме
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство
и информатику; дипломирани математичар
- информатичар; професор математике и
рачунарства; дипломирани математичар за
математику економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар
- примењена математика; дипломирани
информатичар. Уз пријаву кандидат прилаже: доказ о знању мађарског језика, у скла-
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Наука и образовање

ду са чланом 121 став 7 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
оверену фотокопију дипломе о завршеном
средњем, вишем или високом образовању
на мађарском језику или оверену фотокопију уверења о положеном испиту из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе.

Олигофренопедагог
3 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју, дипломирани дефектологолигофренолог.

Професор информатике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 50% норме
УСЛОВИ: професор информатике; професор информатике у образовању; професор информатике и техничког образовања;
дипломирани инжењер информатике; дипломирани инжењер пословне информатике; дипломирани инжењер електротехнике
за рачунску технику и информатику; дипломирани математичар - за рачунарство и
информатику; дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетски; дипломирани инжењер организације - за информационе системе; дипломирани инжењер
за информационе системе; дипломирани
инжењер организационих наука, одсек
за информационе системе; дипломирани
економиста - за економику, статистику и
информатику; дипломирани математичар;
професор математике; професор физике;
дипломирани инжењер електротехнике,
смер рачунске технике и информатике;
дипломирани инжењер електронике; професор технике и информатике; професор
техничког образовања; професор електротехнике; професор машинства; дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе системе;
лица која су на основним студијама имала
најмање четири семестра информатичких
предмета.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове у погледу образовања - у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) - да
имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), 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. Изузетно,
наставник и васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Лице мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу

са Европским системом преноса бодова.
Кандидати треба да испуњавају и услове
из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Када се
образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има
и доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми (овера не старија од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (овера не старија од 6 месеци),
оверену фотокопију држављанства (овера
не старија од 6 месеци), потврду са факултета као доказ да лице има образовање из
психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
кандидати ће доставити пре закључења
уговора о раду, а доказ о некажњавању
прибавља школа. Кандидати који испуњавају горенаведене услове биће упућени на
претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, у року од
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на бројеве
телефона: 023/771-109 и 023/775-292.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
23244 Сутјеска
Бориса Кидрича 10
тел. 023/851-002

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин
Стевице Јовановића 46

Радник на одржавању хигијене
(спремачица)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
образовање (оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење прибавља школа од
МУП-а, по службеној дужности), да има најмање 15 година. Потребна стручна спрема
је одређена Правилником о организацији
и систематизацији послова у ХПТШ „Урош
Предић“ Зрењанин: I степен стручне спреме (минимум завршена основна школа).
Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама
потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне
пријаве неће се разматрати. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом слати на адресу школе.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: у складу са чланом 3 тачка 10 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидат подноси: оригинал, оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној
школи и уверење о држављанству. Проверу психофизичких способности кандидата
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, по
захтеву установе. Уверење о здравственој способности од надлежне здравствене установе кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Уверење о
некажњавању прибавља установа службеним путем. Документа се подносе у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, на
горенаведену адресу школе.

НСЗ Позивни
центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

07.11.2012. | Број 490 |

87

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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ТРАЖИМ ПОСАО У
БЕОГРАДУ
Интересује ме да ли могу да се пријавим на евиденцију Националне
службе за запошљавање у Београду, иако ми је пребивалиште у Пироту? Пре месец дана сам завршила факултет и желим да нађем посао у
струци, али у Београду.
Пријава на евиденцију тражилаца запослења НСЗ врши се према адреси пребивалишта
лица, или према месту рада или престанка радног односа, ако у том месту лице има
пријављено боравиште.
На основу података које сте нам доставили, можемо закључити да нисте претходно били
у радном односу, нити да сте тренутно у радном односу ( „Пре месец дана сам завршила
факултет...“), тако да на евиденцију тражилаца запослења морате да се пријавите у Пироту, према адреси пребивалишта. Међутим, то вас не спречава да посао тражите и у
Београду, јер ћете пратити огласе, а што се подршке Националне службе тиче, саветнику
за запошљавање у Пироту нагласите да желите да тражите посао и у Београду, што ће
бити евидентирано, како би ваши подаци били доступни и саветницима за запошљавање
у Филијали за град Београд, приликом вршења селекције кандидата за слободна радна
места у Београду.

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509
Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Која документа су потребна запосленим лицима која траже промену
запослења, да би могла да се пријаве на евиденцију Националне службе за запошљавање?
На евиденцију Националне службе за запошљавање могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже посао (незапосленим лицем сматра се особа од 15 до 65
година, односно до испуњења услова за пензију, способна и одмах спремна да ради, која
није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад)
- лица која траже промену посла (лицем које тражи промену посла сматра се особа која је
у радном односу, али жели да промени радно место)
- друга лица која траже посао (особа старија од 15 година, која тражи посао, а не припада
категорији незапослених или лица која траже промену посла, у смислу закона).
Да бисте били евидентирани као лице које тражи запослење, односно промену запослења,
потребно је да се пријавите надлежној организационој јединици Националне службе за
запошљавање и поднесете одговарајућу документацију:
- личну карту
- доказ о школској спреми или стручној оспособљености (оригинал документа на увид)
- уговор о раду (на увид).
На евиденцији незапослених Националне службе сам већ шест месеци.
Интересује ме, уколико бих се запослила, да ли би то могло да буде уз
неке олакшице за послодавца?
Активне мере запошљавања подразумевају и одређене олакашице за послодавце који
запошљавају одређене категорије радника. Упућујемо вас да се јавите свом саветнику
за запошљавање, који ће вас најпрецизније информисати о актуелним програмима и
субвенцијама - на нивоу НСЗ, као и на локалном нивоу, и проверити за које програме
испуњавате услове.
Интересује ме да ли постоји могућност субвенционисања за отварање
нових радних места у случају фирме која је основана у јулу ове године,
при чему су коришћена средства за покретање сопственог бизниса, у износу од 200.000 динара. Фирма нема запослених.
Јавни позив за доделу субвенција за отварање нових радних места је истекао, тако да
није могуће подношење захтева, нити додела средстава по том основу. Нови јавни позив очекујемо почетком наредне године и субвенцију можете остварити, уколико будете
испуњавали услове јавног позива. За све додатне информације обратите се надлежној
филијали Националне службе за запошљавање, која ће на основу података које јој будете
доставили бити у прилици да процени вашу могућност за остваривање овог права.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Нове перспективе за трстеничка предузећа

ПРАВЦИ
УСПЕШНЕ САРАДЊЕ

„Металопластика“, једино предузеће у Расинском округу које се бави професионалном рехабилитацијом и
запошљавањем особа са инвалидитетом, претходних година је уз помоћ подстицаја НСЗ запослилa 15 нових радника.
И „Прва петолетка“ има одличну сарадњу са НСЗ, уз чију помоћ је у протеклом периоду примила 200 радника

У

напређење рада сектора малих и средњих предузећа, у
условима пада упослености привредних капацитета, намеће се као реална могућност за развој општине Трстеник. Предвиђа се да она постану најефикаснији сегмент
привреде. У исто време, ту је реална шанса за преузимање радника који у транзицији остану без посла, као и за запошљавање младих и остварење раста зарада.

особа са инвалидитетом. Таквих је мало у Србији, и Национална
служба ће наставити да их подржава и на тај начин даје подстицај
другим послодавцима да запошљавају ова лица. У овој години се
запослило око 2500 особа са инвалидитетом, а од почетка примене
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању, више од
10.000 ОСИ, што представља значајан искорак на овом пољу“, рекао
је Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање,
и нагласио да је наредне године за запошљавање ове осетљиве категорије намењено 700 милиона динара.

Нови почетак за „Прву петолетку“

Друштвено одговорно предузеће
Добар пример успешног и друштвено одговорног предузећа
је „Металопластика“ из Старог Трстеника, која производи амбалажу од пластичних маса. Од мале занатске радионице, са скромном
производњом, прерасло је у успешно приватно предузеће, чији је
основни задатак запошљавање и професионална рехабилитација
особа са инвалидитетом. У фирми су запослена 52 радника, од којих
32 особе са инвалидитетом.
„Протеклих година, захваљујући сарадњи са Националном
службом за запошљавање, запослили смо 15 људи, од чега 10 особа
са инвалидитетом. Акценат је на професионалној рехабилитацији.
У плану нам је да сваке године обучимо и запослимо по неколико
нових радника. Задовољни смо њиховим учинком, јер су они вредни
и предани радници“, нагласио је директор „Металопластике“, Мирослав Стевановић. Иако им профит није на првом месту, развили су
добру сарадњу са партнерима и своје производе пласирају махом
„Албусу“ из Новог Сада и „Петрохемији“ из Панчева.
„Металопластика је позитиван пример приватног предузећа
које се посветило запошљавању и професионалној рехабилитацији
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Град Трстеник је свој углед градио на развијеној индустријској
производњи у „Првој петолетки“, која је максималан обим производње и продаје достигла у периоду 1985-1989. године. Приватизација овог гиганта, од кога зависи и судбина читавог града, представља велики проблем. У овом тренутку компанија настоји да подмлади
свој кадар и привуче младе и образоване кадрове.
Компанија тренутно запошљава око 4.000 радника и има одличну сарадњу са Националном службом, уз чију помоћ је у протеклом
периоду у своје редове примила још 200 нових радника.
„У наредном периоду ћемо имати већу потребу за стручним радницима и инжењерима различитих профила, а инсистираћемо и на
додатном оспособљавању младих стручњака за рад на новим технологијама, како би били у стању да прате конкуренцију у овој области.
Уз помоћ државних институција и евентуалну помоћ неког инвеститора, заменићемо застарелу опрему и на тај начин повећати своју
ефикасност“, нагласио је Љубисав Панић, директор „Прве петолетке“.
У овим настојањима менаџменту фабрике много значи помоћ државе и институција као што је Национална служба за запошљавање.
„НСЗ је допринела побољшању старосне структуре запослених
у предузећу, јер је један део старијих запослених искористио могућност посебне накнаде кроз програм ‚Пет година до пензије‘. Такође, уз
нашу помоћ и сарадњу, стотину машинских техничара је оспособљено и преквалификовано за металоглодаче и металостругаре“, рекао је
Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање.
Охрабрује чињеница да је више од половине обучених радника
остало да ради у фабрици. Један од њих је и Микица Цветковић, који
се уз помоћ НСЗ преквалификовао и запослио у „Првој петолетки“.
„Након обуке наставили смо да учимо занат од старијих колега.
Веома смо задовољни приликом која нам је пружена, као и условима
рада“, истиче Цветковић.
Производи „Прве петолетке“ присутни су на свим континентима.
Најважнији пословни партнер ове фабрике је руска фирма КАМАЗ,
а „Прва петолетка“ је оријентисана и на тржиште Западне Европе и
Белорусије. Извози у Италију, Немачку, док је добру сарадњу остварила и са домаћим фирмама, као што су ИМТ Београд, ИМР Раковица,
ФАП, ГСП Београд и др. Холдинг „Прва петолетка“ у свом саставу има
зависна и независна друштва.
Компанија има пуну подршку локалне самоуправе, која јој је
омогућила да своје дугове регулише кроз размену имовине.
„Прва петолетка је један од највећих привредних субјеката на
нивоу целе Србије и представља окосницу развоја овог краја. Треба
им пружити подршку, како би превазишли постојеће проблеме. Храбри чињеница да пре две године млади људи нису били заинтересовани за посао у овој компанији, а на недавно одржаном сајму запошљавања у нашем граду највеће интересовање незапослених забележено
је управо на штанду Прве петолетке“, нагласио је председник Општине Трстеник, Мирослав Алексић.
ЦЗИ
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Општина Трстеник побољшава
привредни амбијент

ПРОИЗВОДНА
ЗАНИМАЊА
НА ЦЕНИ
Преко 20 послодаваца из Трстеника и околине
понудило је више од 150 слободних радних места, на
прошлонедељном сајму запошљавања. Најтраженија је
била машинска струка, а највећи број радника ће примити
„Прва петолетка“

Н

ационална служба за запошљавање дужи низ година
организује сајмове запошљавања на територији целе Републике, јер су се показали као добар начин смањења
незапослености. Уз минималне трошкове дају сјајне
резултате и убрзавају процесе избора и запошљавања
нових радника. Од почетка године уз помоћ сајмова до посла је
дошло више од 9.000 особа.
„Проблем незапослености је карактеристичан за целу Србију,
а ми ћемо учинити све да се тај тренд у нашој општини промени.
Са партнерима, као што је Национална служба за запошљавање,
радићемо на побољшању привредног амбијента, привлачењу инвестиција и отварању нових радних места. Ове године смо по програму Локалног акционог плана запошљавања издвојили 4 милиона динара, што је довело до запошљавања 28 суграђана“, рекао је
Мирослав Алексић, председник Општине Трстеник, на отварању
првог овогодишњег сајма запошљавања у овом граду.
Напоре локалне самоуправе у смањењу незапослености похвалио је и Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање.
„Очекујемо да ће ови напори бити подржани и од других републичких институција. Национална служба ће и наредне године
учествовати у суфинансирању програма по локалном акционом
плану запошљавања, који најбоље осликава потребе самог Трстеника“, нагласио је Дејан Јовановић, додајући да је увек добро
када на једном месту имамо понуђена радна места за различите
кадрове. Шансу да дође до посла имало је око 150 незапослених
житеља Трстеника и околине. Посла је махом било за машинска и
металска занимања, али и за дипломиране економисте, технологе,
текстилне раднике, комерцијалисте,...

„Дипломирала сам пре две године и од тада сам у потрази за
послом. Одговара ми овакав вид комуникације са потенцијалним
послодавцима и очекујем да ћу на овом сајму добити кључне информације. Можда пронађем и посао, иако је ситуација у земљи
изузетно тешка и моја струка није заступљена на овом сајму“, рекла је једна од учесница трстеничког сајма.

Бесплатна публикација о запошљавању

Сајмови запошљавања отварају могућност компанијама да
се квалитетно представе потенцијалним кандидатима. На овим
манифестацијама редовно учествују послодавци који ангажују
већи број радника, јер им је процес избора знатно олакшан присуством великог броја кандидата различитих струка и занимања,
уз подршку сарадника НСЗ. Највеће потребе за радницима исказале су фирме које чине холдинг ’’Прва петолетка’’, затим предузећа
’’Топлица дрво’’, ’’Санви’’, ’’Металопластика’’.
„Први пут учествујемо на сајму, јер услед ширења производње
желимо да запослимо више од 50 радника. Тражимо раднике за
рад у месној индустрији, у првом реду обучене месаре. Нажалост,
ове профиле је тешко наћи. Надам се да ће нам сајам скратити
процес избора нових радника“, нагласио је Светозар Глиџић, из
Индустрије меса ’’Глиџић’’.
У оквиру овог сајма, директор НСЗ и председник Општине Трстеник уручили су одлуке по програму Локалног акционог плана запошљавања - 12 послодаваца ће запослити нове раднике, а
15 лица ће отпочети сопствени бизнис уз подршку субвенција за
самозапошљавање. За ову намену Општина Трстеник је из својих
средстава издвојила 4 милиона динара, а 800 хиљада је издвојено
из републичког буџета (400 хиљада динара по програму).
ЦЗИ

Међународна сарадња
Суботица. Национална служба за запошљавање, Филијала Суботица, у сарадњи са Отвореним универзитетом из
Суботице и у партнерству са три организације које се баве запошљавањем, регионалним развојем, едукацијом и усавршавањем одраслих из Мађарске, реализује пројекат под називом
Cross Border Business Advisor Network (Advisor Net), у оквиру
ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија.
Активности везане за овај пројекат одвијају се у оквиру
„Студент“ („Ученик“) потпрограма, где је планирано спровођење Инфо дана, тренинга за каријерне саветнике и тренинга за ученике. Акценат је стављен на повећање шанси за запошљавање младих и обуку такозваних „саветника за каријеру“,
из редова педагога и психолога у средњој школи. Усмеравањем
каријере смањиће се број незапослених младих узраста од 18
до 30 година.
Учешће у овом програму узеће четири средње школе из
Суботице: Техничка школа ,,Иван Сарић“, Хемијско-технолошка
средња школа ,,Лазар Нешић“, Економска средња школа ,,Боса
Милићевић“ и Политехничка школа. У периоду од 22. октобра
до 24. октобра 2012. године одржани су Инфо дани у овим школама за ученике и професоре. Ученицима је представљен програм, као и цео пројекат. Средњошколци су показали велику
заинтересованост за учешће у овом програму. Предстоји одржавање тренинга за каријерне саветнике, планирано за почетак новембра.

07.11.2012. | Број 490 |

91

Потребе тржишта рада и положај младих незапослених

НЕДОСТАТАК ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА
Истраживање је показало како послодавци виде младе раднике. Позитивно оцењују младе који
се запошљавају, али су резервисани по питању њихове обучености. Наш образовни систем би
требало да буде окренут стицању практичних знања, односно направљен тако да из њега излазе
млади који ће брзо моћи да се прилагоде привредним кретањима

Н

епоседовање одговарајућих квалификација основни је
узрок незапослености младих, а образовање, или боље
речено, профил образовања, једна од пресудних одредница у будућем статусу младих на тржишту рада.
Тржиште младе радне снаге у Србији карактеришу релативно ниске стопе активности (значајно ниже од националног просека и стопа активности младих у земљама ЕУ), што се углавном
приписује екстензивном школовању и чињеници да највећи број
студената не ради за време студија. Поред тога, забрињава податак
да скоро сваки десети млади човек не тражи посао, а није на школовању. Такође, подаци из Анкете о животном стандарду становништва показују да се млади суочавају са највећом опасношћу од
губитка посла и да имају најмање шанси да нађу посао.
Ова проблематика не укључује само незапосленост као такву, већ се односи и на запошљивост, тј. колико су стечена знања,
вештине и способности, па чак и личне карактеристике појединца,
корисне у добијању посла. Сагледавање структуре запослености
и незапослености младих, у поређењу са сагледавањем реалних
потреба на тржишту рада, од кључног је значаја за предлоге промена који се односе на флексибилне образовне програме, који ће
се прилагодити потребама тржишта, као и за креирање програма запошљавања који би по својим мерама ефикасније испратили актуелну ситуацију на тржишту рада - поручили су учесници
конференције за медије, на којој су презентовани резултати истраживања „Потребе тржишта рада и положај младих незапослених
лица“, које је спровела Унија послодаваца Србије, у сарадњи са
Савезом самосталних синдиката Србије, УГС „Независност“, и уз
подршку швајцарске организације „Солидар“. Истраживање обухвата сагледавање положаја младих у Београду, Новом Саду и Нишу
и потребе послодаваца у области финансијских услуга, трговине,
грађевинарства, ИТ сектора, металске индустрије и пољопривреде.
Резултати су показали да 39 одсто послодаваца организује додатне обуке и усавршавање за младе без посла, док само 38 одсто
послодаваца организује стручну праксу, у којој трећина младих
види решење за боље позиционирање на тржишту рада. Више од
половине послодаваца (54%) нема у плану ново запошљавање, а
младима највише замерају недовољну ангажованост, незаинтересованост, кашњење, лошу комуникацију и пословну културу, неозбиљност и недостатак стрпљења.
„Истраживање је показало како послодавци виде младе раднике. Позитивно оцењују младе који се запошљавају, али су резервисани по питању њихове обучености. Наш образовни систем
би требало да буде окренут стицању практичних знања, односно
направљен тако да из њега излазе млади који ће брзо моћи да се
прилагоде привредним кретањима“, навео је Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, уз напомену да, према
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неким проценама, послодавац у просеку треба да уложи неколико
хиљада евра да би обучио запосленог.
Државни секретар у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике, Зоран Мартиновић, сложио се са констатацијом да процес образовања треба да прати актуелне трендове на
тржишту рада. Земље у којима се ради на обукама у току школовања, касније издвајају мање средстава за обуке незапослених, па
је предлог да се у завршним годинама школовања обезбеди пракса.
„Од почетка године запослило се око 63 хиљаде младих са
евиденције Националне службе. Ово су добри показатељи да мере
државе дају добре резултате. Током наредне године наставићемо
да афирмишемо оне мере запошљавања које су дале најбоље резултате, а акценат ће бити стављен на тешко упошљиве категорије,
међу којима су млади“, истакао је Мартиновић.
Значај овог истраживања је већи, ако се узме у обзир да се поред синдикалних организација и Удружења послодаваца, као корисници препознају и Сектор за рад и запошљавање у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за омладину
у Министарству омладине и спорта, Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, Национална служба за запошљавање, локална самоуправа, СЕС и други.
„Годишње између 60.000 и 70.000 младих млађих од 30 година
добије посао. Шанса за младе зависи од стања привреде и колики
ће у наредном периоду бити привредни раст. Што имамо више привредног раста и инвестиција, имамо мање незапослености. У овом
тренутку на евиденцији Националне службе је око 203 хиљаде
младих, а међу њима готово 40 хиљада младих без квалификација,
што је поражавајући податак и показује у ком правцу треба деловати. Тешко је запослити људе који немају ниједан занат у рукама.
Са друге стране, млади који имају завршену школу немају довољно практичних знања. Потребно је прилагодити образовни систем, како би млади добили шансу да са школским и практичним
искуством пронађу добро радно место“, рекао је Дејан Јовановић,
директор НСЗ и подсетио да треба подстицати младе да развијају
сопствени посао, што чини Национална служба својим мерама.
Јовановић је нагласио да ово истраживање, које таргетира конкретну циљну групу и регионе у Републици Србији, одлично допуњава истраживање о прогнозама потреба тржишта рада, које је
Национална служба спровела уз подршку УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја. Ово истраживање је показало да ће у наредном периоду генератори нових радних места бити мала предузећа
и област трговине, пољопривреде и саобраћаја.
ЦЗИ
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Сајам запошљавања у Вршцу

ИЗАЗОВИ И ОДГОВОРИ
Незапосленост је данас главни проблем, не само у Вршцу, већ и у целој Србији. Сви актери тржишта рада - локална
самоуправа, Национална служба за запошљавање и послодавци, морају активно учествовати у решавању овог проблема
На вршачком сајму запошљавања, одржаном у сали Општине Вршац протекле недеље, учествовало је 18 послодаваца, који су понудили око 70 слободних радних места, што је знатно мање у односу на интересовање посетилаца, с обзиром да је манифестацији присуствовало
преко 600 незапослених. Највише шанси да дођу до посла имали су
незапослени у трећем и четвртом степену стручне спреме - продавци,
кувари, пекари, посластичари, машински техничари, ЦНЦ оператери,
комерцијалисти на терену, хемијска струка, али и незапослени са седмим степеном стручне спреме, у области информационих технологија,
као и дипломирани инжењери заштите биља, технолози, фармацеути.
Интересантно је да на овом сајму ниједан послодавац није исказао
потребу за запошљавањем дипломираних економиста и правника.
Манифестацију су отворили заменик председника Општине Вршац, Зоран Томић и директор Покрајинске службе за запошљавање,
Владимир Срдић. Томић је нагласио да Општина Вршац подржава све
активне мере запошљавања које доприносе да људи добију посао и
искористио прилику да информише грађане о дешавањима у Технолошком парку.
„При крају је изградња две фабрике у Технолошком парку Вршац,
а следеће године ће почети изградња још седам фабрика, где ће бити
запослено преко 1.000 људи, што ће смањити притисак на Националну службу за запошљавање. Такође, један од пројеката наше општине
је и бизнис инкубатор, у коме ће млади предузетници добити шансу
да развију свој бизнис и запосле своје суграђане“, рекао је Зоран Томић.
Директор Покрајинске службе за запошљавање, Владимир Срдић, истакао је значај сајмова запошљавања, као конкретне мере која
сваке године помогне да око 10.000 незапослених пронађе посао.
Током трајања сајма, одржана је и трибина под називом „Тржиште рада у Војводини 2013, изазови - одговори“, чији су организатори били Национална служба за запошљавање - Покрајинска служба

за запошљавање, Унија послодаваца Војводине и Привредна комора
Војводине. Трибини је присуствовало преко 30 послодаваца, који су
активно учествовали у дискусији и износили своје критике и похвале
на рачун локалне самоуправе, Националне службе за запошљавање и
уопште стања у привреди.
Заједнички закључак учесника трибине јесте да је незапосленост
данас главни проблем не само у Вршцу, већ и у целој Србији, те да сви
заједно - локална самоуправа, Национална служба за запошљавање и
послодавци, морају активно учествовати у решавању овог проблема.
Серија сличних трибина биће организована на територији Војводине,
а циљ је изналажење могућности за унапређење тржишта рада у АП
Војводини, уз пуни допринос свих социјалних партнера.
ЦЗИ

Годишњи састанак Европског удружења студената сестринства

ПОШТОВАНА ПРОФЕСИЈА

Сигурност пацијента је актуелан проблем у сестринској пракси и здравственим системима свих европских земаља.
За решење овог проблема неопходан је висок ниво едукације медицинских сестара, која тренутно није конзистентна
у целој Европи
На Медицинском факултету у Новом Саду, у периоду 24 - 28.
октобра 2012. године, одржан је Годишњи састанак Европског удружења студената сестринства (ENSA AGM 2012 - European Nursing
Student Association Annual General Meeting 2012). Представници 12
европских земаља су током четири дана дали велики допринос развоју и унапређењу сестринске професије. Број учесника ове године
је увећан за два пута у односу на претходне састанке. Овом састанку присуствовали су и активно учествовали представници: Велике
Британије, Шведске, Данске, Норвешке, Финске, Холандије, Немачке,
Пољске, Хрватске, Кипра, Турске и Србије.
Главна тема састанка била је „Безбедна сестринска пракса и
опрезност при раду“, у оквиру које су учесници износили ставове
из својих земаља. Сигурност пацијента је актуелан проблем у сестринској пракси и здравственим системима свих европских земаља.
ЕНСА је препознала да је за решење овог проблема неопходан висок
ниво едукације медицинских сестара, која тренутно није конзистентна у целој Европи. Према досадашњим истраживањима, закључено
је да се повећањем броја високообразованих сестара за 10% смањује
смртност пацијената за 7%.
Увођење здравствене неге засноване на доказима је процес
професионализације, чиме се доприноси повећању квалитета спровођења процеса здравствене неге и сигурности пацијената. Овај вид
здравствене неге може да врши искључиво високообразована медицинска сестра, која је кроз своје школовање стекла вештине за обављање научноистраживачке делатности и примену научних резултата у пракси.
Добар практични тренинг студената сестринства, под надзором квалификованог ментора, основа је за висок квалитет пружања
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здравствене неге пацијентима. Ментор треба да обучава, прати и
подржава студенте у току практичног рада и одрађивања стажа.
Сходно томе, образовне институције морају развити адекватне водиче за проверу компетентности ментора. Исход едукације студената
сестринства треба да буде стицање знања о организационим и административним структурама контроле квалитета пружене здравствене неге, начину коришћења инструмената за контролу и стицање
вештина за спровођење евалуације.
Кроз ове закључке се проналази модус за превазилажење јаза
између теорије и праксе. Сестринство мора бити препознато као јединствена, поштована професија, која захтева високо образовање са сопственим и јасно дефинисаним квалификацијама, компетенцијама и одређеним улогама у здравственом систему на интернационалном нивоу.
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Процена стања у сектору организација цивилног друштва (ОЦД) у Србији

КРЕИРАЊЕ СТРАТЕГИЈА

Цивилни сектор у Србији је релативно млад и разноврстан, са све већим бројем запослених и углавном се суочава
са лошом финансијском ситуацијом и недовољном подршком државе, резултати су истраживања „Процена стања у
сектору организација цивилног друштва“, којим је обухваћено 1.625 организација

П

редставници домаћих и страних донаторских организација, институција и организација цивилног друштва,
протекле недеље, у Медија центру, имали су прилику да се упознају са налазима истраживања „Процена
стања у сектору организација цивилног друштва“, који
су Грађанске иницијативе спровеле у сарадњи са Канцеларијом за
сарадњу са цивилним друштвом. Истраживање се односи на 2011.
годину и спроведено је у оквиру програма „Иницијатива јавног заговарања грађанског друштва“, којим руководи Институт за одрживе заједнице, а финансира Америчка агенција за међународни
развој (УСАИД).
Овим истраживањем је омогућено да се први пут у Србији
свеобухватно процени стање у сектору организација цивилног
друштва, и то, пре свега, на основу информација добијених од
самих удружења. Ступањем на снагу Закона о удружењима, у
октобру 2009. године, успостављен је Јединствени регистар удружења у Агенцији за привредне регистре, па је први пут у Србији
познат тачан број удружења и њихова географска распоређеност,
што је било основ за репрезентативни узорак.

Стање на терену
Дубравка Велат, извршна директорка Грађанских иницијатива, упознала је присутне са начином на који је истраживање
спровођено, уз помоћ Агенције за привредне регистре и Ипсос
стратеџик маркетинга. Она се осврнула на кључне налазе истраживања и истакла колико је важно да донаторска заједница буде
упозната са кретањима и променама у цивилном сектору у Србији, јер је управо стање на терену основ за сваку будућу стратегију сарадње са цивилним сектором.

Већина организација 2010. године је имала буџет мањи од 5.000
евра, док је свако двадесето удружење имало на располагању преко 100.000 евра. Број активних људи у ОЦД се креће од пет (34 одсто), између 6 и 10 (37), док тек свако десето удружење има више од
20 људи. Већина организација цивилног сектора (64 одсто) сматра
да има мали утицај на креирање државних политика, а више од 40
одсто испитаних ОЦД оцењује да је политичко окружење у земљи
неповољно за развој цивилног сектора.
Однос државе према цивилном сектору оцењује се као незаинтересованост (39 одсто), исти проценат организација верује да
држава има позитиван став према њима, било подржавањем њиховог развоја или признањем организација као партнера. Већина
организација (79 одсто) сарађивала је са државним институцијама на локалном нивоу, нешто више од половине на републичком,
а што је организација старија и већа, то је сарадња боља, док су
најчешћи облици сарадње били они у којима је држава била донатор (47 одсто). Већина ОЦД (61 одсто) је сарађивала и са пословним
сектором, што је непосредно повезано са старошћу организације,
и то углавном када је пословни сектор имао улогу донатора. Та-

Подршка економском јачању
рањивих група

Цивилни сектор у Србији је релативно млад и разноврстан, са
све већим бројем запослених и углавном се суочава са лошом финансијском ситуацијом и недовољном подршком државе, резултати су истраживања „Процена стања у сектору организација цивилног друштва“, којим је обухваћено 1.625 организација. Резултати
показују да је у цивилном сектору највише организација (65 одсто) чија је примарна област деловања: социјалне услуге, култура, медији, рекреација и заштита животне средине. Што се тиче
територијалне распоређености, 36 одсто организација се налази у
Војводини, 28 одсто је у Београду, а остале су релативно равномерно заступљене у осталим деловима Србије. Око 26 одсто ОЦД
основано је до 1989. године, најмањи број током деведестих година
прошлог века (15 одсто), док је до наглог пораста броја основаних
организација дошло у првој деценији 21. века (43 одсто), а с тим је
порастао и број запослених у том сектору, којих сада има око 6.000.
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Шеф Делегације Европске уније у Србији, Венсан Дежер,
уручио је у Врању уговоре о додели бесповратних средстава
за 13 пројеката организацијама цивилног друштва и институцијама локалних самоуправа на југу Србије.
Пројектне активности, у вредности од 110.000 евра, финансираће Европска унија и Влада Швајцарске, преко Програма европског партнерства са општинама „Прогрес“. Дежер је
том приликом рекао да би пројекти за које су додељена средства првенствено требало да економски оснаже грађане из
рањивих и маргинализованих група.
„Циљ је да се покрене запошљавање, што ће довести до
смањења сиромаштва и укључивања тих грађана у цивилно
друштво“, указао је Дежер. Он је обишао и врањско ромско насеље Ћошка, у коме се уз подршку ЕУ и Владе Швајцарске ради
пројекат уличне водоводне мреже, што ће обезбедити снабдевање водом за 30 ромских домаћинстава.
Шеф делегације ЕУ у Србији обишао је са градоначелником Врања, Зораном Антићем, и локални пројекат унапређења
електронске управе града „Бизнис инкубатор центар“, као и
радове на изградњи јединственог шалтера за издавање грађевинских дозвола и подршку бизнису. Дежер је на крају посете
Врању присуствовао и почетку радова на изградњи трафостанице у селу Требешиње.
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кође, већина организација је сарађивала са медијима (89 одсто),
и ту сарадњу оцењује као позитивну. Близу половине организација навело је два начина финансирања у 2011. години: на основу
чланарине или пројекта, док 31 одсто ради волонтерски, а чак 48
одсто удружења сматра да је у лошој финансијској ситуацији, што
показује и чињеница да је само 34 одсто ОЦД у периоду истраживања обезбедило буџет за 2011. годину. Поред самофинансирања,
међу финансијерима се најчешће помиње локална управа, а затим
домаће донаторске организације. Што се тиче одрживости сектора, као највеће проблеме организације наводе недостатак подршке
од стране државе, неразвијено донаторство код пословног сектора,
повлачење међународних донатора и неразвијену сарадњу са локалним властима, док најмањи значај за одрживост сектора има
евентуално лоша сарадња са медијима и негативан став околине,
навеле су ОЦД. Због тога, већина организација (71 одсто) сматра
да је приоритет новоосноване Канцеларије за сарадњу са организацијама цивилног сектора побољшање правног, стратешког и финансијског оквира.

за цивилно друштво. Свакако да су ови упути од великог значаја
да развијање будућих праваца сарадње државе и цивилног сектора“, закључила је Ћирковићева.
Драгана Стевановић Колаковић, руководитељка Програма
подршке грађанском друштву мисије УСАИД у Србији, поздравила је присутне и осврнула се на досадашњу подршку и допринос
УСАИД-а развоју цивилног друштва у Србији. Она је истакла да је
кроз Институт за одрживе заједнице у претходних 6 година подржано око 230 организација цивилног друштва, додељено више од
360 грантова и обучено више од 1500 активиста и активисткиња
широм целе Србије. Пре самог повлачења из Србије, УСАИД ће
наставити са подршком цивилном сектору кроз нови двогодишњи
програм, чије спровођење започиње овог месеца.
Пи-ар менаџерка Грађанских иницијатива, Јелена Ожеговић,
представила је кључне налазе истраживања, док су Дубравка Велат и Ивана Ћирковић детаљно образлагале поједине теме. Представници британске, норвешке, шведске, финске и осталих амбасада у Београду, Агенције за европску хармонизацију и сарадњу са
удружењима града Београда, ГИЗ-а, УСАИД-а, ИСЦ-а, УНИЦЕФ-а,
РБФ-а, различитих фондација, донаторских организација и институција, присуствовали су представљању истраживања. Током
дискусије учеснике је посебно занимало како је истраживање
спровођено на терену и на који начин осликава одрживост организација цивилног друштва у Србији.
А.Б.

НВО као предузећа
Повољнији порески, правни и фискални оквир
Истраживање ће омогућити дугорочно праћење развоја организација цивилног друштва, допринеће изради будуће националне стратегије, као и креирању будућих секторских, државних
и донаторских стратегија, којима је циљ што делотворније решавање широке лепезе проблема у Србији којима се удружења грађана баве. Управо се на ово осврнула Ивана Ћирковић, директорка
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.
„Подаци из истраживања указују на то да организације цивилног друштва очекују да активности Канцеларије буду усмерене на стварање повољнијег пореског, правног и фискалног оквира
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У новом Нацрту закона о рачуноводству, невладине организације се третирају као профитна правна лица, односно
предузећа, док се цркве и верске заједнице изједначавају са
непрофитним организацијама. Нацрт закона прошао је јавну
расправу која је трајала свега пет дана, а о којој представници
невладиног сектора нису ни били обавештени.
НВО Грађанске иницијативе успротивила се појединим
одредбама новог закона и упутила писмо надлежном Министарству финансија да врати амандмане у закон, који су
усвојени прошле године, а доласком нове власти напрасно избрисани.
„Супротно амандманима које је Министарство финансија
претходно усвојило, у новом Нацрту закона о рачуноводству
организације цивилног друштва се и даље третирају као профитна правна лица, док су цркве и верске заједнице изузете из
свих обавеза које Нацрт предлаже. Практично, то значи да невладине организације, које ионако имају мало средстава, морају
да сносе трошкове као да су предузећа, да имају књиговође и
подносе финансијске извештаје“, каже за „Данас“ Јелена Ожеговић из Грађанских иницијатива. Она додаје да ће, са друге
стране, према новом Нацрту закона црква бити непрофитна
организација, која ником неће морати да полаже финансијске
рачуне.
„Црква је и до сада била највећи корисник буџетских средстава намењених невладиним организацијама. Наиме, 70 одсто средстава из буџетске линије 481, намењених финансирању
НВО, протеклих година ишло је верским заједницама, Црвеном
крсту и спортским организацијама“, указује Ожеговићева. Према њеним речима, претходна влада, која је донела првобитни
Нацрт закона о рачуноводству, имала је више разумевања за
цивилни сектор. НВО су послале писмо Министарству финансија, у којем траже да се непрофитне организације третирају
другачије од профитних правних лица, у књиговодству, вођењу
пословних књига и примени контног плана.
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Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000

Балканска 33
тел. 037/412-501

ПОКРАЈИНСКА
СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад

Ниш

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
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
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Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900
Железничка 22
тел. 031/590-600
Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-901

ПОКРАЈИНСКА
СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

