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КаКо ћемо се грејати  тоКом зиме

ЗАШТИТА ОД  
СТРУЈНОГ УДАРА
У јавности се термин „социјална карта’’ користи врло често. Шта 
подразумева и који су предуслови и параметри релевантни да се 
такав документ изради?

образовни систем у србији

ПОД ЗНАКОМ ПИТАЊА
Први извештај о интегритету образовног система у Србији 
„Јачање интегритета и борба против корупције у Србији“, има 
за циљ да пружи подршку Влади Србије у напорима да се 
спречи корупција у образовању

KонКурс за доделу 
 бесповратних средстава

ИДЕЈА ЗА БОЉЕ СУТРА
Социјална предузећа, мале задруге, предузећа која 
запошљавају маргинализоване и социјално угрожене групе и 
појединце, као и породице и појединци који желе да започну или 
прошире сопствени посао, моћи ће да пријаве своје идеје које 
промовишу Србију
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СиСтемСка премеравања
Представници најпозванијих државних институција, ми-

нистарстава енергетике, развоја и заштите животне средине и 
регионалног развоја и локалне самоуправе, Србијагаса, Електро-
привреде Србије, Агенције за енергетику и градских топлана, 
окупљени на конференцији „Како ћемо се грејати током зиме 
2012/2013. године“, коју је организовао интернет часопис „Бал-
канмагазин“, закључили су да ће ове године енергетски систем 
бити спреман за грејање, али да се хитно мора радити на систем-
ским мерама које ће обезбедити стабилан систем и у наредним 
годинама. 

Како би се превазишла висока неефикасност дистрибутив-
них мрежа даљинског грејања, слаба наплата потраживања и 
огромни акумулирани губици топлана, већ је донета прва, крат-
корочна мера, уредба која регулише минималне и максималне 
просечне цене топлотне енергије. Уз тврдњу да до краја ове го-
дине неће бити поскупљења струје и гаса, Зорана Михајловић, 
министарка енергетике, развоја и заштите животне средине, ре-
кла је да је до краја првог тромесечја следеће године неопходно 
израдити социјалне карте, што је битан предуслов за утврђивање 
реалних цена грејања, електричне енергије и гаса. Непосредно 
након тога у јавности се термин „социјална карта“ почео користи-
ти врло често, а да при томе нико није знао шта заправо подразу-
мева и који су предуслови и параметри релевантни да се такав 
докуменат изради.

Посвећене европским интеграцијама, власти су покренуле 
бројне реформе како би модернизовале традиционални приступ 
раду у учионици. Циљеви реформе су амбициозни и за похва-
лу, али ОЕЦД тим за процену је уочио да је у неколико области 
систем интегритета под знаком питања. Тим за процену посебно 
је препоручио истрагу праксе приватних часова и сугерисао да 
се креатори политике усмере на важна питања, као што су: како 
мотивисати ученике да уче, како модернизовати програме и ме-
тоде предавања и како оно што се предаје у школи ускладити са 
захтевима универзитета.

Представници Фондације „Ана и Владе Дивац“, Уникредит 
фондације, Уникредит банке, Агенције за страна улагања и про-
моцију извоза и Туристичке организације Србије, на конферен-
цији за медије представили су пројекат „Идеја за боље сутра“, у 
оквиру којег ће бити додељена бесповратна средства у износу од 
56.000 евра. Циљ пројекта је развој социјалног предузетништва 
малих и средњих предузећа, која запошљавају маргинализоване 
и социјално угрожене групе и појединце, као и развој постојећег 
бизниса који ће подржати најоригиналније идеје за развој про-
извода који могу да допринесу промоцији позитивног имиџа Ср-
бије у региону и иностранству. 

У сарадњи са Београдским сајмом, Национална агенција за 
регионални развој/Републичка агенција за развој МСПП, од 2002. 
године организује Међународни сајам предузетништва „Бизнис 
база“, са циљем да се лакше и ефикасније остваре директни кон-
такти са потенцијалним партнерима из области грађевинарства, 
дрвне и металске индустрије, енергетике, обновљивих извора 
енергије, рециклаже, електротехнике и ИТ.  Међународни по-
словни сусрети представљају могућност предузећима из ових 
области да преко Европске мреже предузетништва бесплатно 
унапред организују састанке са потенцијалним партнерима из 
региона и Европе. Рок за регистрацију учесника је 28. новембар 
2012. године.

    Редакција



Урученa Национална награда за пословну изврсност „Оскар квалитета“

„Украс“ из Великог Поповића, у категорији малих и средњих организација и „Беохемија” 
из Београда, у категорији великих организација, овогодишњи су добитници „Оскара 

квалитета”. Представницима компанија, за изузетне резултате постигнуте у унапређењу 
и развоју квалитета и пословне изврсности, награде су уручене протекле недеље, у 

Привредној комори Србије

Традиционалну свечаност поводом доделе „Оскара ква-
литета за 2012“ организовали су Центар ПКС за квалитет, 
Фондација за културу квалитета и изврсност и часопис 
„Квалитет и изврсност“, под покровитељством Министар-
ства финансија и привреде и Министарства одбране.

Овом манифестацијом је обележен Светски дан квалитета и 
Европска недеља квалитета, а награде су уручене у две категорије 
- великих, малих и средњих организација. У категорији великих 
организација добитници „Оскара квалитета“, који се додељује 18. 
годину заредом, су: Беохемија, Нафтна индустрија Србије (НИС) 
Нови Сад, Београдски водовод и канализација, затим јавна преду-
зећа: Завод за уџбенике Београд, Путеви Србије и Косово Обилић. 
Ван територије Србије први добитник награде у тој категорији је 
Дом здравља Бијељина.

У категорији малих и средњих организација добитници на-
граде су „Украс“ - Велики Поповић, Ваздухопловна академија 
Београд, Завод за јавно здравље Суботица, Викторија консалтинг 
Београд и DQM истраживачки центар Чачак.

Државни секретар у Министарству финансија и привреде, 
Александар Љубић, честитао је награђеним компанијама, нагла-
сивши да квалитет заузима кључно место у унапређењу посло-
вања. Према његовим речима, министарство низом мера и усагла-
шавањем институционалног оквира са правилима ЕУ и Светске 
трговинске организације, подстиче конкурентност привреде, што 
ствара услове за пласман наших производа на тржиште ЕУ.

Потпредседник ПКС Михаило Весовић је рекао да је циљ да 
се промовише идеја квалитета у привреди који води профитабил-
ности и конкурентности. „Оскар кавлитета опстаје већ 18 година 
као јединствена награда и то треба чувати и одржавати“, истакао 
је Весовић, честитајући награђенима.

Фирма „Украс“ доо, из Великог Поповића, основана је далеке 
1970. године и у почетку је била породична радионица, која је из-
рађивала столарију и грађевинске лајсне. Данас „Украс“ има преко 
4500 м2 производног и магацинског простора. Сталним улагањем 
у машине и опрему, данас власници поседују линију за лакирање 
профила са УВ лаковима, најновију комору за суво фарбање уз 
помоћ робота, најсавременију опрему за ЦНЦ обраду дрвета и 
склапање врата, као и више линија за профилисање и облагање 
профила.

У производном програму „Украса“ је више од 300 типова лајс-
ни за урамљивање слика које се раде од увозног дрвета абахи из 
Гане (Африка). Комплетан производни процес се ради уз помоћ 
машина, а већим делом је аутоматизован. Лајсне за ламинатне по-
дове се раде у десет профила и преко 30 различитих декора, а пар-
кет лајсне се израђују од дрвета смрче, уз најсавременији дизајн. 
Зидне облоге са свим пратећим завршним лајснама „Украс“ ради 
већ деветнаест година, а гарнишне са алуминијумским носачима 
се раде по мери купца до пет метара из једног дела. Веома је инте-

ресантан и програм за индустрију намештаја, јер је фирма „Украс“ 
у могућности да одради било који профил на захтев купца, али уз 
одговарајућу поручену метражу. „Украс“ представља динамичну 
фирму савремне пословне политике, са статусом водећег произ-
вођача на овим просторима.

У категорији великих организација, апсолутни победник у 
такмичењу за доделу Националне награде за пословну изврсност 
„Оскар квалитета“ је „Беохемија“. 

Основана почетком деведесетих година у Београду, „Беохе-
мија” је прешла пут од предузећа чија је основна делатност била 
трговина на велико средствима за хигијену, до компаније за про-
изводњу са одговарајућим и респектабилним фабричким капаци-
тетима. Производња је почела 1997. године, а само годину дана 
касније „Беохемија” је располагала сопственим производно-по-
словним комплексом у Београду, коме је 2006. године прикључена 
и фабрика детерџената. Након две године купљена је и словеначка 
фабрика кућне хемије „Шампионка”, чиме је заокружен конкурен-
тан пословни систем, који понудом у потпуности може да одгово-
ри високим захтевима данашњег тржишта. 

Први сопствени бренд „Помпа” лансиран је 2002. године, а 
потом су дошле робне марке из области дечије козметике, као 
и колекција средстава за личну хигијену, да би већ 2006. године 
уследила и производња детерџената. Управо са тим производом 
компанија се изборила за позицију регионалног лидера у обла-
сти производње прашкастих детерџената и кућне хемије, а по-
тврда стабилности и великих развојних шанси стигла је у виду 
стратешког партнерства и континуиране сарадње са највећим и 
најреномиранијим светским произвођачима сировина. Увођење 
одговарајућих домаћих и међународних стандарда, савремена 
технологија и улагање у сопствене развојне потенцијале доприне-
ло је квалитету производа, али и задовољству купаца.

	 	 	 	 	 СМЦ

КВАЛИТЕТОМ У СВЕТ
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Удружење пословних жена Србије, секција Женски биз-
нис клуб, организовало је шесту годину заредом доде-
лу престижних награда „Цвет успеха за жену змаја”, 
са циљем да ода признање најуспешнијим предузет-
ницама и угледним привредницама. Једино признање 

намењено подршци и афирмацији женског предузетништва у 
Србији, додељено је крајем октобра, на свечаној манифестацији у 
Театру „Мадленианум“ у Земуну.

На конкурс за ово признање пријавило се 27 кандидаткиња 
из готово целе Србије, а њих 11 је понело титулу „жена змај”. До-
дељено је и 8 посебних признања учесницама пројекта „Ментори 
женског предузетништва“, који води Национална агенција за ре-
гионални развој, а Удружење пословних жена Србије је партнер.

„Цвет успеха за жену змаја“, за „најевропскију женску фирму” 
добила је Лиса Радмила Браун (Brown), власница издавачког пре-
дузећа „Инглиш бук” (The English Book) из Београда, а за „најбољи 
модел запошљавања” награда је додељена Јовани Јаковљев, ди-
ректорки предузећа „Нопал лукс” (Nopal Lux) из Бачке Паланке. 
Признање су добиле и Биљана Планић, власница предузећа „Атос” 
из Крагујевца, у поткатегорији “самозапошљавање”, као и Емина 
Срна - власница оптичарске радње „Оптикум висус” из Пријепоља.

Под слоганом „Време нових успеха”, на свечаности је додеље-
но и седам специјалних признања и четири признања за ментор-
ски пар. Специјална признања „Цвет успеха“ добили су: за продор 
на регионално тржиште Љиљана Караклајић, власница и дирек-
торка предузећа „Д Експрес“ (Express) из Београда, а за медијски 
допринос побољшању економског положаја жена Милева Мале-
шић, председница Управног одбора Форума жена Пријепоља и ди-
ректорка ТВ Форум из Пријепоља.

„Цвет успеха“ за афирмисање 
женског предузетништва додељен 
је мр Данки Милојковић, дирек-
торки „Кућа кластера“ из Ниша и 
Љубици Марковић из Регионалне 
привредне коморе Ваљево. Ово 
признање је за допринос иско-
ришћавању обновљивих извора 
енергије добила Снежана Ми-
лић, власница и директорка “STH 
energy” из Краљева, док је “цвет” 
додељен и за модел успешног из-
ласка из кризе, и то Весни Пуцар 
Грубор, сувласници и директор-
ки компанији „Вивекс трејдинг“ 
(Vivex Trading) из Земуна.

Цвет успеха за пионирски 
предузетнички подухват добила је 
др Виолета Скоробаћ, директорка 
и власница специјалне болнице за 
пластичну и реконструктивну хи-
рургију “Диона” у Београду.

Према речима организа-
тора, награда „Цвет успеха за 
жену змаја“ има за циљ да учини 
видљивим допринос жена у раз-
воју привреде наше земље, а доса-
дашњих 40 добитница су доказале 
да је могуће применити највише 
стандарде пословања, али и бити 
иновативан, присутан и конку-
рентан на иностраним тржишти-
ма. Од 2009. године, додела тих 
признања представља догађај на 

европској мапи обележавања Глобалне недеље предузетништва, 
коју Европска комисија организује у 33 земље у оквиру пројекта 
SME Week.

За релативно кратко време манифестација „Цвет успеха за 
жену змаја“ афирмисала је женско предузетништво као економско 
развојну категорију, истовремено обухватајући и његов социјални 
аспект, посебно када је реч о самозапошљавању жена. Током 14 
година пословања, Удружење пословних жена Србије је упознало 
директно или индиректно око 15.000 жена у Србији и успело да 
пренесе широј јавности поруку о посебном сензибилитету жена у 
предузетништву, инспиришући младе људе да се кроз академски 
или практичан рад определе за предузетништво. Све време овај 
значајни пројекат подржавају жене на лидерским позицијама у 
министарствима и националним институцијама важним за развој 
женског предузетништва.

СМЦ

Додељена признања „Цвет успеха за жену змаја“

„Добитнице ове награде представљају део света који сопственим примером, активизмом и енергијом 
постиже резултате и даје примере другима, промовишући храброст и одлучност“, рекла је министарка 
регионалног развоја и локалне самоуправе, Верица Калановић, приликом доделе признања најуспешнијим 
предузетницама

време нових успеха

Најперспективнији менторски пар
Менторка Драгана Вукадиновић, Агенција „ПланПлус” 

Ниш и предузетница Дијана Митић, власница фирме „Дикре-
то“ из Ниша - у досадашњем раду овог пара предузетница је 
освојила нова тржишта и креирала нову линију производа.

Менторка Зорица Селаковић, „Dessert” Чачак и предузет-
ница Весна Кнежевић, власница фирме “Вајат“ из Чајетине - у 
досадашњем раду овог пара издвојено је повезивање са фир-
мом “Дикрето” из Ниша и заједнички пласман сувенира које 
обе предузетнице производе.

Менторка Наташа Милановић, “Биосил” Угриновци и пре-
дузетница Душанка Сремачки, власница фирме “Бибер принт” 
из Новог Сада - у досадашњем раду овог пара предузетница је 
започела оригиналну линију производа одеће за кућне љубим-
це и упослила друге жене у шивењу ове одеће. 

Менторка др Јасмина Кнежевић, Општа болница „Бел Ме-
дик“, Београд и предузетница Оливера Јовићевић, “Балкан ме-
диа тим” из Београда - у досадашњем раду овог пара “Балкан 
медиа тим” је од школе за медијске таленте прерастао у аген-
цију са значајним бројем клијената, која производи и сопствену 
ТВ емисију, рекламне спотове и филмове.
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Образовни систем у Србији

Први извештај о интегритету образовног система 
у Србији „Јачање интегритета и борба против 
корупције у Србији“, урађен је на захтев министра 
просвете Жарка Обрадовића. Циљ извештаја је 
подршка Влади Србије у напорима да се спречи 
корупција у образовању

интегритет под 
знаКом питаЊа

Неће бити отпуштања 
Министар просвете Србије, Жарко Обрадовић, изјавио је 

да ове године неће бити отпуштања прекобројних у просвети. 
“Прекобројних је далеко мање него што се мислило. Има 

их 114 и синдикатима смо обећали да ове године неће бити от-
пуштања”, рекао је Обрадовић, у интервјуу за “Прес”. Упитан о 
сумњивим дипломама и корупцији у просвети, Обрадовић је 
рекао да ће бити проверена истурена одељења и да ће свако 
које није формирано у складу са законом бити угашено.

“У претходном мандату су ми се јављали многи који су 
тврдили да се на појединим факултетима штанцују доктора-
ти. Када сам тражио да јавно кажу које установе су у питању, 
изостајала су имена и презимена, односно називи факултета”, 
рекао је министар. 

Обрадовић је нагласио и да ће репрограмирани дугови за 
грејање државних факултета у Србији бити враћени, као и да 
ће бити проверено како су се до сада трошила средства давана 
за ту намену.
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Грејна сезона је већ увелико почела, а са њом се, као и сваке 
године, поставља много питања. Једно од најважнијих је 
свакако оно које се односи на могућности проналажења 
равнотеже између ниске цене струје, гаса и даљинског 
грејања, што оне који их производе доводи у губитке, с 

једне стране, и ниског стандарда грађана који грејање не могу да 
плате, с друге. Срећом, јесењи дани су још увек  пријатни, па је зато 
добро што надлежни већ сада покушавају да нађу праве одговоре 
на многа отворена питања и благовремено помогну најугроже-
нијим категоријама становништва, пре него што се  температура 
спусти далеко испод нуле. 

Системским мерама до стабилног система
Представници најпозванијих државних институција, Ми-

нистарстава енергетике, развоја и заштите животне средине и 
регионалног развоја и локалне самоуправе, Србијагаса, Електро-
привреде Србије, Агенције за енергетику и градских топлана,  
окупљени на конференцији „Како ћемо се грејати током зиме 
2012/2013. године“, коју је организовао интернет часопис „Бал-
канмагазин“, заједно су закључили да ће ове године енергетски 
систем бити спреман за грејање, али да се хитно мора радити на 
системским мерама које ће обезбедити стабилан систем и у на-
редним годинама. 

Како би се превазишла висока неефикасност дистрибутивних 
мрежа даљинског грејања, слаба наплата потраживања и огро-
мни акумулирани губици топлана, већ је донета прва, краткороч-
на мера, уредба која регулише минималне и максималне просеч-
не цене топлотне енергије, која би требало да уведе ред у огромне 
разлике у ценама грејања између градова и општина. Зорана 
Михајловић, министарка енергетике, развоја и заштите животне 
средине, прва је најавила и средњорочне мере, које би требало да 
у наредних неколико година топлане изведу на пут одрживог по-
словања.

„Наш циљ је увођење мерења топлотне енергије по утрош-
ку, анализа колика инвестициона улагања су потребна у систем 
даљинског грејања, да топлане промене улазне енергенте и да се 
утврди листа приоритета и где су горући проблеми. Нема разлога 
да у сезони 2013/2014. одређени број топлана не пређе на мерење 

утрошка енергије, као и да неке не буду модернизоване и изграђе-
на когенеративна постројења која ће осим топлотне, производити 
и електричну енергију”, нагласила је министарка Михајловић.

Социјалне карте
Уз тврдњу да до краја ове године неће бити поскупљења 

струје и гаса, министарка је том приликом рекла и да је до краја 
првог тромесечја или маја следеће године, неопходно израдити 
социјалне карте. То је битан предуслов за утврђивање реалних 
цена грејања, електричне енергије и гаса. Непосредно након тога у 
јавности се термин „социјална карта“ почео користити врло често, 
а да при томе нико није знао шта заправо подразумева и који су 
предуслови и параметри релевантни да се такав документ изради.

“Социјални профил ради се за оне који ће остваривати од-
ређене повластице за потрошену електричну енергију, а биће при-
мењен модел ваучеризације, којим је предвиђено да на рачуну 
буде приказан део који се неће обрачунавати”, појаснила је држав-
на секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне 
политике, Бранкица Јанковић. То је предвиђено за оне који буду 

Како би се превазишла висока неефикасност дистрибутивних мрежа даљинског грејања, слаба наплата 
потраживања и огромни акумулирани губици топлана, донета је уредба која регулише минималне и 
максималне просечне цене топлотне енергије. Зорана Михајловић, министарка енергетике, развоја и 
заштите животне средине, најавила је и мере које би требало да у наредних неколико година топлане 
изведу на пут одрживог пословања

Како ћемо се грејати током зиме 2012/2013. године

ЗАШТИТА  
ОД СТРУЈНОГ УДАРА

Шта је у Србији сиромаштво?
Гордана Матковић, директорка студија социјалне поли-

тике у Центру за либерално демократске студије, која је своје-
времено била и министарка за социјална питања, у изјави за 
„Послове“ посебно наглашава чињеницу да се већ сада по-
уздано зна ко су најсиромашнији људи у нашој земљи, јер је 
то дефинисано административним критеријумима и важећом 
законском номенклатуром. Зато би израда профила који се у 
овом тренутку у јавности помињу као социјалне карте, на осно-
ву којих би се одређивало ко треба да прима помоћ и олакшице 
од државе, представљало увођење нових критеријума за оце-
ну социјалног стања. Социјална карта не постоји ни у другим 
земљама у окружењу, јер подразумева много параметара, што 
је веома удаљено од наших технолошких могућности. 

Значајно је и питање шта је у Србији сиромаштво - да ли 
су сиромашни они који немају ни за храну, или су сиромашни и 
они који не могу да купе нпр. недостајући део за рачунар, јер се 
и без тога тешко живи у савременом свету.

На питање које критеријуме сматра релевантним за ко-
ришћење државних повластица за плаћање електричне енер-
гије, Гордана Матковић каже: „За људе који примају социјалну 
помоћ и дечје додатке се већ зна да спадају у категорију којој 
је потребна таква олакшица. Њима треба придодати старачка 
домаћинства, али суштински све има смисла када се утврди 
колика је потрошња и да ли су плаћени дугови. Све треба исп-
ратити и са обезбеђењем огрева за најугроженије, посебно ста-
рачка домаћинства у руралним срединама, имајући у виду да 
управо они користе само сијалицу, немају рачунаре, ни елек-
тричне шпорете. Ако хоћемо да заштитимо нижу средњу класу, 
онда је то велики део популације, што подразумева повећање 
цене струје за неки средњи слој и богате. Питање је да ли имамо 
капацитете за такав удар“.
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остваривали потрошњу електричне енергије до 350 киловат часо-
ва, нагласила је државна секретарка, наводећи да између 400.000 
и 500.000 домаћинстава остварује право на бенефиције. Према 
њеним речима, биће остављен простор за још око 50.000 грађана, 
како би и они били укључени у то када се добију сви подаци.

Средином септембра је у Министарству рада, запошљавања 
и социјалне политике формирана и радна група, са циљем да се 
што пре припреме подаци, неопходни за обезбеђење државних 
повластица приликом плаћања електричне енергије. Према речи-
ма једног од чланова, Мића Лишанина, шефа Одсека за аналитику, 
нормативне и правне послове, радна група је прво морала дефи-
нисати критеријуме, потрошачку јединицу која је основ модела 
попуста који ће се  примењивати на најугроженије категорије ста-
новништва, а то су корисници новчане социјалне помоћи, дечјег 
додатка, додатка за туђу негу и помоћ. 

Предвиђено је да право на бенефиције имају и пензионери са 
најнижим примањима, али уз додатни услов - потписиваће изјаву 
да живе сами и да немају приходе од земље. Колико је читав тај 
посао комплексан и деликатан, доказ је и један од највећих про-
блема са којима се поменута радна група до сада сусрела - бројила 
за утрошак електричне енергије се у великом броју не воде на ко-
риснике социјалне помоћи. Ипак, према оцени стручњака, добро је 
да се о грејању расправља на системски начин. 

Грејање на струју - лош избор
Учешће Министарства регионалног развоја и локалне само-

управе, такође, неопходно је због важне улоге локалних самоу-
права, јер су под њиховом надлежношћу и комунална предузећа. 
Верица Калановић, министарка регионалног развоја и локалне са-
моуправе, на поменутој конференцији истакла је да је већ урађена 

анализа рада комуналних предузећа и топлана који су монопо-
листи.

„Анализом смо дошли до тога да субвенционисани кредити 
или субвенције за инвестиције буду поједене кроз отежавајуће 
околности пословања, као што је чак четири пута скупље грејање 
за правна лица у односу на стамбени простор у неким градовима, 
што је доказ да се ценовна политика топлана у различитим гра-
довима у Србији може, најблаже речено, описати као различита“, 
нагласила је министарка Калановић.

Медији су пренели и изјаву Александра Обрадовића, гене-
ралног директора ЕПС-а, који је апеловао на грађане да се не греју 
на струју и изнео податак да се од откопавања угља, његовог 
транспорта, спаљивања и даље конверзије електричне енергије у 
топлотну изгуби чак 70 одсто енергије.

„То је као када би купили векну хлеба и бацили 70 одсто, а 
појели 30 одсто. Апелујем и да се на државном нивоу дестиму-
лише коришћење електричне енергије за грејање и да се омогући 
грађанима да користе друге начине грејања, који би били ценов-
но конкурентни електричној енергији“, рекао је Обрадовић, напо-
мињући да је ЕПС ипак спреман за следећу сезону, упркос лошој 
хидрологији.

Ова компанија, иначе, има нижу цену струје у односу на 
земље у окружењу, због тога што је цена формирана по социјал-
ном, а не по тржишном критеријуму. ЕПС и сада има попусте који 
се односе на две категорије корисника, за породице у стању посеб-
них социјалних потреба и за кориснике материјалне помоћи. У ев-
ропској пракси енергетски угрожени потрошачи добијају одређе-
ну количину струје бесплатно, а електропривредној компанији се 
то надокнађује из државног буџета. 

	 	 	 СМЦ

Подаци се мењају
Потпредседник владе и министар рада, запошљавања и социјалне политике, 

Јован Кркобабић, каже да социјална карта не може дати биометријску слику со-
цијално угроженог појединца, јер се ови подаци из дана у дан мењају.

„Данас сте без посла, сутра га добијете, после три месеца опет сте на бироу. 
Данас сте здрави, сутра се разболите, доживите несрећу на послу, добијете дете... 
Изгубите стан, имате земљу, а не можете да је обрађујете, преко ноћи постанете са-
мохрани родитељ... Дакле, неопходно је дневно ажурирати те податке. Само на тај 
начин може се добити јаснија слика социјалне потребе појединца. Да не говорим о 
онима које социјална карта не препознаје - о армији запослених који месецима, чак 
и годинама, не примају плату, или с друге стране, о хиљадама незапослених који у 
сивој зони остварују често и немале приходе. Мислим да би тај снимак требало да 

буде шири и да се у фокус укључе домаћинства, посебно сеоска“, наводи Кркобабић.
Према његовим речима, управо у домену социјалне заштите, у његовом министарству се сада ради и на унапређењу информацио-

ног система, који ће омогућити једноставнију и бржу процедуру када су у питању захтеви за било какву врсту социјалне помоћи.
„То ће бити централизован систем, који ће имати податке о свим корисницима који остварују било каква права из области социјалне 

заштите или који су на прагу стицања тог права. Пројекат би требало да буде готов средином следеће године“, открива Кркобабић.
Садашњи потпредседник владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Расим Љајић, у претходном манда-

ту био је задужен за ресор рада и социјалне политике.
„Ми смо урадили нешто што је најприближније социјалној карти. Можемо да користимо све информације и све базе података које 

имамо, почев од републичких институција, локалних самоуправа, других државних органа, а све како бисмо дошли од најприближније 
слике социјалног стања у Србији. Наравно, то није права социјална карта, јер би она морала да подразумева буквално попис станов-
ништва, па да у главу знате социјални статус сваког грађанина земље“, додаје Љајић. 

(Извор: Политика)
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Мали предузетници често немају довољно времена, 
нити ентузијазма да се баве рекламом, прошири-
вањем тржишта, испитивањем потреба купаца. За-
узети су свакодневним обавезама и свако додатно 
ангажовање захтевало би потпуну реорганизацију 

или укључивање нових сарадника, за шта често нема ни довољно 
средстава. 

Последица оваквог става је стагнација бизниса, јер без труда 
нема ни напретка. За оне који се не задовољавају оваквим стањем 
и имају жељу да посао стално унапређују, побољшавају, мењају, 
ослушкујући тржиште, решење нуде савремени видови комуника-
ције и најпоузданији електронски комерцијалиста – веб-сајт. 

Ако сте презаузети и преокупирани радом у свом предузећу, 
најбоље је да свој сајт претворите у комерцијалисту који ће за вас 
радити нон-стоп. Наиме, показало се да је у данашње време најис-
плативија инвестиција управо улагање у развој и унапређење 
сајтова, на којима се на најефектнији начин, после јавне и директне 
промоције, пласира одређени производ. Раширеност социјалних 
мрежа представља најједноставнији начин да свој сајт, а самим 
тим и своје производе промовишете, допрете до потенцијалних ку-
паца, али и до информација о удружењима и групама које се баве 
сличним предузетништвом. Нови контакти значе и нове клијенте, 
али и упознавање конкуренције. 

Стекните поверење. Немојте се трудити да будете типичан по-
словни човек, окупиран зарадом, крутих правила, озбиљан, дајте 
свом производу димензију „људскости“. Имајте на уму, људи не ку-
пују од бизнисмена, већ од особа које познају, које им се свиђају и 
којима верују. И још, људи се не одричу олако тешко зарађеног новца, 
ретко ће се одлучити да тргују са вама, пре него што о вама нешто 
сазнају. Можете се представити тржишту организујући презента-
ције, успостављајући контакте или једноставно упутити купце на 
свој веб-сајт, који ће сав посао одрадити уместо вас. Зато се потруди-

те да ваш сајт буде огледало ваше „пословне политике“, засноване на 
поверењу, поштовању купца и са доказима о квалитету производа.

Ширење информација. Једном када се сазна за ваш сајт, кроз 
друштвене мреже и друге маркетинг канале, колико год дуго буде-
те нудили добре и праве ствари, путем препорука добијаћете нове 
посетиоце и ваш сајт ће представљати вас и ваше производе све 
широј публици. Све ово важи било да је тржиште локално, нацио-
нално, глобално. Наравно, морате имати ефектан сајт или ће инте-
ресенти брзо одустати.

Ако је добро организован сајт може:
• издвојити вас из конкуренције
• истаћи предности куповине вашег производа/услуге
• одговорити на питања потенцијалних купаца
• помоћи да приметите недостатке вашег производа/услуге.
Кроз контакт са посетиоцима видећете да ли се ваш посао 

креће у добром правцу или треба да мењате план. Ако се још об-
ратите интересентима директно, шанса да се озбиљно заинтересују 
за ваш производ постаје све већа. Усмерићете се на праву циљну 
групу, даље испитивати потребе и тако усмеравати производњу. 
Уштедећете и време и новац.

Ако природа вашег производа то дозвољава, пошаљите потен-
цијалним купцима узорке, лакше ће се одлучити да издвоје новац, 
уколико су се диретно уверили у квалитет. Велике могућности тр-
говцима су се отвориле и кроз покретање бројних достављачких 
служби, преко којих уз пристојну цену можете за кратко време ис-
поручити своју робу на руке купцима.

Немојте заборавити да израдите веб-каталоге својих произво-
да. С обзиром да у бази већ имате велики број мејл адреса, пошаљи-
те каталоге директно својим клијентима. Многе велике трговинске 
куће користе овај вид контакта да задрже клијенте, шаљући им на 
мејл адресе не само каталоге, већ и информације о акцијама, по-
пустима, новитетима или чак честитајући празнике и рођендане, 
изражавајући и на овај начин захвалност верним купцима.

НЕКА ВАС ТРЖИШТЕ УПОЗНА
Добро организован сајт може вас издвојити из конкуренције, истаћи предности 
куповине вашег производа, одговорити на питања потенцијалних купаца и помоћи 
да приметите недостатке вашег бизниса

Предности веб-продаје 

Шест најчешћих грешака 
     и како их избећи

Предуго остајање при једној идеји. Немојте се везати 
за једну идеју. Уколико се показала као неуспешна, одбаците 
је. Идеје су предузетнички алат. Покушајте са новима, да бисте 
видели које доносе новац и успех.

Непознавање муштерија. Промене у жељама ваших 
купаца, исто као и непознавање конкурентских производа и 
услуга, могу вас коштати пословања. Зато их добро упознајте. 
Шта ваши купци желе сада? Шта ће желети у будућности? 

Игнорисање финансијског стања. Свет не реагује на 
нове, супериорније производе онолико брзо колико би требало. 
Док не схвате предности вашег производа или услуге, проћи ће 
одређено време, а да бисте то раздобље преживели, потребан 
је новац. 

Игнорисање запослених. Мотивација, тренирање и ме-
наџмент запослених су један од најтежих проблема са којима 
се суочавају нови предузетници. Без вашег стрпљења, упор-
ности и социјалних вештина, проблеми се могу врло брзо на-
гомилати.

Сам свој мајстор. Иако сте алфа и омега свог предузећа, 
не можете обављати сав посао у исто време. Чак и осредњи ус-
пех вам може донети велике проблеме, уколико не запослите 
праве људе. 

Одустајање. Неки од најпознатијих предузетника су не-
колико пута падали, пре но што би посао кренуо. Учите из гре-
шака, па покушајте поново, са новим знањима. Немојте одус-
тајати.
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На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), 
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) 
и члана 53 Правилника о начину и критеријумима за спровођење 
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12),

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012. 

ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима 
која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање 
(у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у 
једнократном износу од 160.000,00 динара, односно 200.000,00 
динара за особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва или оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност 
најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више 
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва 
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица 
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси 
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 160.000,00 динара, односно 200.000,00 динара, у случају када су 
подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:

- за обављање делатности у области експлоатације угља 
и другим областима у складу са списком делатности 
објављеним на сајту Националне службе;

- за обављање послова/делатности за које је решењем о 
инвалидности или решењем о процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења утврђено да 
особа са инвалидитетом не може да обавља;

- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у 

једнократном износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном 

позиву Националне службе у току претходне 3 године.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном 
поднети захтев за одобравање субвенције. Јавни позив за доделу 
субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање de 
minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до 
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити 
незапослени ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;

- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе 
за запошљавање најмање месец дана пре дана подношења 
захтева; aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време 
проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану 
и програму обуке у организацији Националне службе или друге 
одговарајуће организације.

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

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

minimis државним помоћима које је добио у претходном 
трогодишњем фискалном периоду;

- доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже 
истим и

- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева 
располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, 
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени 
радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева може 
обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са 
бизнис планом.

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

Начин подношења захтева:
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту 
пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој 
јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs 
или сајта Општине Житиште.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на 
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене 
Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир 
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста 
делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, 
конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и 
опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и процена 
важности поднетог захтева са бизни планом за локално тржиште 
рада за подручје филијале.
Бодовна листа се доставља Општини Житиште- Локалном савету за 
запошљавање.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим 
лицима доноси председник општине, по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање. Одлука о додели субвенције за 
самозапошљавање објављује се на сајту Општине Житиште.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени 
одлуком о додели субвенције за самозапошљавање, биће у 
разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових 
захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева 
након истека Јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Житиште и подносилац захтева у року до 
45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције 
за самозапошљавање незапослених лица, односно најкасније 
до 15.12. текуће године, закључују уговор, којим се уређују 
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међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата 
субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности 
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања 
уговора.

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

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

рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности 

од статуса жиранта и 
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених 
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са 
једним жирантом и меничним овлашћењима или

- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко 
веће вредности од износа субвенције или

- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

- гаранција банке двоструко веће вредности од износа 
субвенције или

- уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити 
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса 
осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист 
Општине Житиште.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од 

дана отпочињања обављања делатности;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана 

отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;
- обавести Општину Житиште - Одељење за финансије, 

буџет и трезор, о свим променама које су од значаја за 
реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка 
промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене 
уговором, дужан је да Општини Житиште - Одељењу за финансије, 
буџет и трезор, врати износ исплаћене субвенције, сразмерно 
проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну 
камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Националној служби за 
запошљавање - Филијала Зрењанин, Испостава Житиште.
Одлука о додели средстава се доноси на сваких 7 дана од дана 
расписивања Јавног позива до утрошка средстава.

 
0800 300 301 

(позив је бесплатан)

нсЗ  
позивни центар

фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности 
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања, број 2900-101-13/2011 (у даљем тексту: Споразум), 
закљученог између Националне службе за запошљавање и Општине 
Сокобања

ОПШТИНА СОКОБАЊА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 
2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која 
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених 
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем 
тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности 
које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за 
циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција 
и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња 
путева и др).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Национална служба на основу јавног конкурса. 
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) 
и број лица која се запошљавају. 
За реализацију програма и мере активне политике запошљавања 
- Јавни радови, обезбеђена су средства у укупном износу од 
3.120.000,00 динара.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује 
послодавцу - извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица и
- трошковe спровођења јавних радова.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у 

јавне радове, у висини од:
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 

доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 

доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 

доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 

доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада 

незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;

3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу 
за сваки месец ангажовања у висини од:

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;

- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и 
одржавања и заштите животне средине и природе.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 
90% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након 
пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% 
средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних 
обавеза.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других 

делатности: здравствено васпитне активности - 
превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, 
особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног 
наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, 
музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови 
ажурирања база података и други послови;

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: 
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, 
канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и 
водоводне мреже и других објеката од општег интереса, 
уређење месних заједница, уређење ромских насеља - 
побољшање услова становања, одржавање гробља, зимско 
одржавање јавне инфраструктуре (тротоари, спортски 
објекти - базени и сл) и други послови; 

- одржавања и заштите животне средине и природе: 
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање 
обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, 
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита 
шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа 
и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим 
игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - 
локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- удружења грађана, сви са територије општине Сокобања.

Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац 
може да оствари под условом да:

- запошљава првенствено незапосленог који се теже 
запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику 
активности јавног рада (термин план).

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове 

који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и 
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова 
из области социјалних и хуманитарних делатности;

- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење 
јавних радова финансира од стране надлежног органа 
територијалне аутономије, локалне самоуправе или из 
других извора.

Општина Сокобања и Национална служба за запошљавање - 
Филијала Зајечар задржавају право да траже и друге доказе, 
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних 
радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, 
надлежној организационој јединици Национaлне службе у 
Сокобањи, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе или преузети на сајту www.opstinasokobanja.com.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на 
основу провере поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава
Општина Сокобања и Национална служба за запошљавање - 
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Филијала Зајечар врше проверу поднетих пријава, односно проверу 
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир 
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног 
рада, укупан планирани број незапослених лица или учешће 
других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена 
средства Националне службе за јавне радове, оцена остварене 
сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и 
процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за 
локално тржиште рада за подручје филијале.
Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале и 
на сајту Општине Сокобања, даном објављивања Јавног конкурса.
Општина Сокобања и Национална служба за запошљавање - 
Филијала Зајечар задржавају право да приликом одлучивања 
по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања и/или 
броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је 
опредељен за реализацију Споразума.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор 
Националне службе за запошљавање - Филијала Зајечар, уз 
претходну сагласност председника Општине Сокобања.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Сокобања, послодавац - извођач јавног рада 
и директор филијале Националне службе у Зајечару закључују 
уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за 

спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужине трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на 
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на 
јавном раду. 
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду 
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног 
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова. 

Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- две истоветне бланко соло менице, са меничним 
овлашћењима.

У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских 
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство 
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица 
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи 

у радном односу најмање у дужини трајања уговорне 
обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, 
послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана 
престанка радног односа заснује радни однос на одређено 
време са другим незапосленим лицем, за простало време 
трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у 
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне 
послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским 
роковима, на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и 
одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу 
јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене 
ангажоване на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и 
спровођења јавног рада;

- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим 
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након 
завршене обуке;

- Националној служби омогући контролу реализације 
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и 
ток спровођења јавног рада;

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

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, 
у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици 
Националне службе у Сокобањи. 
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови“.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ЗЕМУНУ
Дом ваздухопловства, Штросмајерова 3 
15. новембар 2012, од 10 до 15 часова

У ПОНУДИ ПРЕКО 100 РАДНИХ МЕСТА
Служба Земун београдске филијале НСЗ, у сарадњи са Градском општином Земун, организује Сајам запошљавањa, у 

четвртак, 15. новембра 2012. године, од 10 до 15 часова, у Дому ваздухопловства, Штросмајерова 3. 

На сајму ће учествовати 23 послодаваца, који ће понудити преко 100 слободних радних места за раднике различитих 
занимања и квалификација.

Посао на сајму могу потражити књиговође, банкарски аналитичари, лектори, преводиоци, медицинске сестре, 
неговатељице, комерцијалисти, продавци, металостругари, бравари, заваривачи, машинисти графичке дораде, пољопривредни 
техничари, технолози заштите биља, кувари, месари, возачи и други радници.

На штанду београдске филијале незапослени ће добити све потребне информације о услугама и програмима НСЗ, као 
и стручне савете и помоћ у писању радне биографије. 
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

1200

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

београ д

град београд 
градсКа опШтина 
сопот
11450 Сопот, Космајски трг 5
тел. 011/8251-211

Приправник
на одређено време од 12 месеци, 
за рад у Одсеку за урбанистичко-
грађевинске и комунално-
стамбене послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
архитектонски факултет.

Приправник
на одређено време од 12 месеци, 
за рад у Служби за друштвене 
делатности

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша 
стручна спрема економског смера.

ОСТАЛО: Осим наведених, кандидат тре-
ба да испуњава и опште услове пропи-
сане чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима: да има држављан-
ство Републике Србије; да је пунолетан; 
да има прописану стручну спрему; да има 
општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу. Уз пријаву на оглас кандидат дос-
тавља доказе о испуњености услова: уве-
рење о држављанству Републике Србије; 
доказ о завршеној школској спреми (ове-
рену фотокопију); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о здравственом 
стању; уверење суда да није под истра-
гом, односно уверење да није осуђиван 
за кривично дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу. Пријаву са приложеном докумен-
тацијом о испуњавању сваког од наве-
дених услова (сем лекарског уверења, 
које ће изабрани кандидат доставити по 
пријему у радни однос), поднети у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа, 
на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За оглас“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

град београд 
градсКа опШтина 
земун 
управа градсКе 
опШтине земун
11080 Земун
Магистратски трг 1

Приправник на пословима 
изборних права
у Одељењу за општу управу, у 
Одсеку за изборна права, послове 
писарнице и архиве, на одређено 
време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
познавање рада на рачунару.

Приправник на редакцијским 
пословима
у Служби за скупштинске 
послове и информисање-послови 
редакције „Земунских новина“, на 
одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, 
познавање рада на рачунару.

Приправник на 
административним пословима
у Одељењу за друштвене 
делатности и привреду, у Одсеку 
за привреду, на одређено време 
од 6 месеци

Приправник на 
административним пословима
у Одељењу за грађевинско-
комуналне послове, на одређено 
време од 6 месеци

Приправник на пословима 
евиденције имовине
у Одељењу за имовинско-правне 
и стамбене послове, у Одсеку за 
стамбене послове и евиденцију 
имовине, на одређено време од 6 
месеци

Приправник на пословима 
административно-техничког 
секретара
у Одељењу за инспекцијске 
послове, на одређено време од 6 
месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
познавање рада на рачунару.

Приправник на пословима 
економа
у Служби за заједничке послове, 
у Одсеку за јавне набавке, на 
одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
друштвеног или економског смера, позна-
вање рада на рачунару.

Административно-технички 
послови из грађевинске 
области
у Одељењу за грађевинско-
комуналне послове, у Одсеку за 
грађевинске послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 6 
месеци радног стажа, положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару.

Послови контроле техничке 
документације
у Одсеку за комуналне послове и 
инвестиције

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, 1 
година радног стажа, положен стручни 
испит, знање рада на рачунару или IV 
степен стручне спреме, положен струч-
ни испит, 3 године радног стажа и знање 
рада на рачунару.

Административно-технички 
послови
у Одсеку за комуналне послове и 
инвестиције

Административни радник
у Одељењу за друштвене 
делатности и привреду, у Одсеку 
за привреду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 6 
месеци радног стажа, положен стручни 
испит, знање рада на рачунару.

Фоторепортер
у Одељењу за скупштинске 
послове и информисање, послови 
редакције „Земунских новина“

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фото-
граф, 1 година радног стажа, положен 
стручни испит, знање рада на рачунару.

Возач
у Служби за заједничке послове, 
у Одсеку за техничке и помоћне 
послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 6 
месеци радног стажа, положен струч-
ни испит, возачки испит „Б“ категорије 
или ВКВ возач-V степен стручне спреме 
и положен возачки испит „Б“ категорије 
или КВ возач-III степен стручне спреме 
и положен возачки испит „Б“ категорије.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних 
услова, кандидат мора испуњавати и 
опште услове из чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је 
држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чине неподоб-
ним за обављање послова у државним 
органима. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања (рок почиње 
да тече наредног дана од дана објављи-
вања). Пријаву и доказе о испуњавању 
услова огласа, у оригиналу или у овере-
ној фотокопији, доставити Одељењу за 
општу управу Управе Градске општине 

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт

администрација и управа



  14.11.2012.  |  Број 491  |   15

Земун, 11080 Земун, Магистратски трг 1, 
поштом или путем писарнице, са назна-
ком: „За јавни оглас“. Неће се разматра-
ти неблаговремене пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни дока-
зи. Додатне информације се могу добити 
на број телефона: 011/3778-530. Рок за 
доношење одлуке о избору је 15 дана од 
дана истека рока за подношење прија-
ве. О извршењу ове одлуке стараће се 
Одељење за општу управу.

јагодина

јавно предузеће 
„диреКЦија за 
изградЊу 
опШтине свилајнаЦ“
35210 Свилајнац
Светог Саве 102
тел. 035/312-199

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, односно 
VII степен стручне спреме, техничке, 
правне или економске струке, да канди-
дат има најмање 5 година радног иску-
ства у струци или на пословима који се 
обављају у Дирекцији, да поседује орга-
низаторске способности, смисао за руко-
вођење уз обавезно подношење Програ-
ма рада и Плана развоја Дирекције за 
мандатни период, да не постоје закон-
ске сметње за именовање. Уз пријаву 
кандидат подноси биографију и доказе 
о испуњавању услова конкурса: извод 
из матичне књиге рођених, доказ о сте-
ченом образовању, фотокопију радне 
књижице, Програм рада и План развоја 
Дирекције за мандатни период. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са документацијом сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

јп „водовод и 
КанализаЦија“
35230 Ћуприја, Гробљанска бб

Шеф техничког сектора
на одређено време од 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
грађевинске или машинске струке, са јед-
ном годином радног искуства у струци. Уз 
пријаву доставити: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис или фотокопију дипломе, 
потврду о радном искуству, уверење о 
здравственом стању, уверење да кан-
дидат није под истрагом и да се против 
њега не води кривични поступак. Прија-
ве са потребном документацијом слати 
на горенаведену адресу, у року од 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

Краг Ујевац

опШтинсКа управа 
опШтине батоЧина
34227 Баточина, Краља Петра I  37
тел. 034/6842-361

Извршилац за послове 
Канцеларије за младе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
завршен правни или економски факултет 
на основним студијама од најмање чети-
ри године; да кандидат има општу здрав-
ствену способност; да је држављанин 
Републике Србије; радно искуство једна 
година; да је пунолетан; да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора у трајању од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у држав-
ном органу. Пријаве са доказима слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Оглас за извршиоца за послове Канце-
ларије за младе“.

Технички секретар 
председника Скупштине 
Општине и заменика 
председника Општине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да 
кандидат има општу здравствену спо-
собност; да је држављанин Републике 
Србије; де је пунолетан; да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну 
казну затвора у трајању од најмање од 
6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у 
државном органу; да има радно искуство 
6 месеци. Пријаве са доказима слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Оглас за техничког секретара“.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су у обаве-
зи да приложе следеће доказе: диплому о 
школској спреми; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; 
уверење да нису осуђивани и уверење о 
општој здравственој способности.

лесКовац

Фонд за развој 
поЉопривреде 
опШтине бојниК
16205 Бојник, Трг слободе 3
тел. 016/821-829

Виши стручни радник у 
трговини

УСЛОВИ: VI/1 степен, одсек трговачки, 
виши стручни радник у трговини, три 
године радног искуства. Уз пријаву на 
оглас кандидати прилажу следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству РС, доказ 
о стручној спреми (оригинал или оверена 
копија), потврду о радном искуству или 
копију радне књижице, уверење да нису 
осуђивани и да се против њих не води 
кривични поступак, CV. Пријаве на оглас 
слати на горенаведену адресу. За све 

ближе информације заинтересовани кан-
дидати могу се обратити на број телефо-
на: 016/821-829. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања.

Центар за соЦијални 
рад 
медвеЂа
16240 Медвеђа, Васе Смајића 10
тел. 016/891-340

Референт за проширена права 
из области социјалне заштите

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у 
занимању економиста; да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да има прописану струч-
ну спрему, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, положен 
државни стручни испит, радно искуство 
најмање годину дана. Уз пријаву на оглас 
кандидат обавезно прилаже: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о положе-
ном државном стручном испиту (овере-
на фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија-не старије од 6 месеци), уверење о 
општој здравственој способности, фото-
копију радне књижице, уверење да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кривично дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном 
органу (издаје надлежни суд). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве 
предати непосредно на писарници Цен-
тра или послати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За оглас“. Контакт теле-
фон: 016/891-340.

пож аревац

опШтина 
петроваЦ на млави 
опШтинсКа управа
12300 Петровац на Млави
Српских владара 165

Начелник Општинске управе 
Општине Петровац на Млави
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, 
положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе, најмање 5 година 
радног искуства у струци. Уз пријаву на 
оглас доставити: уверење да је кандидат 
држављанин Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију 
личне карте (све странице), доказ да 
има прописану стручну спрему (оверена 
фотокопија дипломе), доказ о прописа-
ном радном искуству - 5 година (овере-
на фотокопија радне књижице), уверење 
о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе, уверење о 
општој здравственој способности (лекар-
ско уверење), уверење да се против кан-
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дидата не води истрага, нити се спроводе 
истражне радње, нити се води кривични 
поступак по оптужници и оптужном пред-
логу који није правноснажно окончан, 
уверење да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
оглас, са потребном документацијом, сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Комисија за расписивање и спровођење 
јавног огласа за постављање начелника 
Општинске управе Општине Петровац на 
Млави“.

туристиЧКа 
организаЦија 
голубаЦ
12223 Голубац
Горана Тошића Мачка 1
тел. 012/638-614

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
друштвених наука-дипломирани еконо-
миста, дипломирани правник, дипломи-
рани менаџер, дипломирани туризмолог, 
5 година радног искуства на пословима 
руковођења у туризму, познавање јед-
ног страног језика, организационе спо-
собности, познавање рада на рачунару, 
положен возачки испит „Б“ категорије. 
Пријава на конкурс садржи: име и пре-
зиме кандидата, податке о образовању, 
податке о дужини радног стажа и кратак 
опис послова које је кандидат обављао 
до подношења пријаве на конкурс. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе доказе о испуњености услова: 
копију личне карте, оверену фотокопију 
дипломе, лекарско уверење, копију рад-
не књижице и копију возачке дозволе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве поднети на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир.

опШтинсКа управа 
опШтине Жабари
12374 Жабари, Кнеза Милоша 103

Начелник Општинске управе
на мандатни период од пет 
година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, 
положен стручни испит за рад у органима 
државне управе, најмање пет година рад-
ног искуства у струци у државној упра-
ви, локалној самоуправи или правосуђу. 
Поред наведених услова, кандидат треба 
да испуњава и опште услове предвиђе-
не чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима, односно да је држа-
вљанин Републике Србије, да има општу 
здравствену способност, прописану 
стручну спрему, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу. Кан-

дидат уз пријаву и биографију доставља 
и доказе о испуњености услова: диплому 
о завршеном факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту; доказ о радном 
искуству у струци; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; уверење да није осуђи-
ван за кривична дела на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну. Доказ о поседовању опште здравстве-
не способности доставља само лице које 
буде постављено на функцију. Пријава са 
доказима о испуњености услова из огласа 
подноси се на адресу: Општинска упра-
ва Општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 
12374 Жабари, са назнаком: „За оглас за 
избор начелника Општинске управе“, у 
затвореној коверти, у року од 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања огласа. Неће се разматра-
ти пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази (у оригиналу или овере-
не фотокопије), као и непотпуне и небла-
говремене пријаве.

сомбор

сКупШтина 
опШтине оЏаЦи
25250 Оџаци, Кнез Михајлова 24
тел. 025/5743-221

Јавни правобранилац Општине 
Оџаци

УСЛОВИ: Овом објавом се покреће пос-
тупак за пријављивање кандидата за 
именовање Општинског јавног правобра-
ниоца Општине Оџаци. За правобраниоца 
може бити именовано лице које испуња-
ва опште услове за заснивање радног 
односа у државним органима, односно 
локалној самоуправи и које је завршило 
правни факултет, положило правосуд-
ни испит и има најмање 5 година радног 
искуства на пословима правне струке; 
правобранилац не може бити одборник 
Скупштине општине, нити члан органа 
политичке странке или партије, не може 
вршити другу службу, посао или дужност 
који су неспојиви са функцијом право-
браниоца. Пријаве са потребном доку-
ментацијом кандидати треба да доставе 
Комисији за кадровска, административ-
на питања и радне односе Скупштине 
Општине Оџаци, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

сУботиц а

град суботиЦа 
градсКа управа 
сеКретаријат за 
опШту управу и 
заједниЧКе послове 
слуЖба за прописе, 
јавне набавКе и 
опШте послове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Радник обезбеђења-портир

УСЛОВИ: Посебни услови које кандида-
ти треба да испуњавају: II или I степен 
стручне спреме, са најмање 1 годином 
радног искуства, посебна психофизичка 
способност за обављање послова. Поред 
посебних услова, кандидати за засни-
вање радног односа на неодређено вре-
ме на горенаведеном радном месту треба 
да испуњавају и следеће услове из члана 
6 Закона о радним односима у државним 
органима: да су држављани Републике 
Србије, да су пунолетни, да имају општу 
здравствену способност, да нису осуђива-
ни за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну. Оглас је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве на оглас, са доказима 
о испуњавању свих горенаведених усло-
ва за заснивање радног односа, заинте-
ресовани кандидати подносе поштом, на 
адресу: Градска управа Суботица (Прија-
ва на оглас), Трг слободе 1 или лично у 
Градски услужни центар Града Суботице 
(приземље), Трг слободе 1. Документа-
цију којом се доказује испуњеност услова 
огласа, кандидати подносе у оригиналу 
или као оверене фотокопије, или ће се 
у противном сматрати да им је пријава 
непотпуна. Непотпуне и неблаговремено 
поднете пријаве неће бити узете у обзир 
приликом одлучивања о избору кандида-
та.

Ужице

основни суд уЖиЦе
31000 Ужице, Наде Матић 6
тел. 031/513-104

Судијски приправник
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен правни факултет-VII 
степен стручне спреме, да је кандидат 
здравствено способан, да није под истра-
гом, нити се против њега води кривични 
поступак.

Персонално-пословни секретар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гим-
назија, средња стручна спрема друштве-
но-економског смера, две године радног 
искуства у струци, познавање рада на 
рачунару и положен државни стручни 
испит.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

администрација и управа
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су у оба-
вези да доставе следећа документа: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету, односно струч-
ној спреми (за персонално-пословног 
секретара: доказ о радном искуству, о 
положеном државном стручном испиту 
и познавању рада на рачунару), ориги-
нал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, потврду да нису под истрагом и 
да се против њих не води кривични пос-
тупак (што се доказује уверењем издатим 
од надлежног суда) и уверење да нису 
осуђивани. Уверење о општој здрав-
ственој способности приложиће канди-
дат који буде одлуком примљен у радни 
однос. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије“. Прија-
ве са документима предају се у пријем-
ној канцеларији Основног суда у Ужицу, 
на адреси: Основни суд у Ужицу, Наде 
Матић 4 или поштом, на наведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Изборни поступак 
спровешће се усменим разговором са 
учесницима јавног конкурса. Датум раз-
говора биће одређен накнадно, о чему ће 
учесници бити благовремено обавеште-
ни. Обавештења о конкурсу могу се доби-
ти на број телефона судске управе Осно-
вног суда у Ужицу: 031/513-104.

врање

јп диреКЦија за 
изградЊу и развој 
опШтине трговиШте
17525 Трговиште
Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 060/1430-355

Стручни сарадник за финансије 
и књиговодство

УСЛОВИ: дипломирани економиста. Уз 
пријаву приложити: оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених. Са 
свим пријављеним кандидатима разговор 
ће обавити директор. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова за заснивање 
радног односа доставити на горенаведе-
ну адресу. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

исправКа КонКурса 
Центар за соЦијални 
рад
17523 Прешево, Маре Лончара 26
тел. 017/669-969

Конкурс објављен 12.09.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, испра-
вља се у погледу стручног нази-
ва, тако да иза речи: психолошких, 
додаје се и реч: педагошких. Рок за 
пријављивање је 8 дана.

Зрењанин

месна заједниЦа 
равни тополоваЦ
23212 Равни Тополовац
Светог Василија Острошког 47
тел. 023/829-110

Секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них чл. 6 Закона о раду, кандидат треба 
да има најмање IV степен стручне спре-
ме (економска, правна школа или гимна-
зија), најмање једну годину раног иску-
ства у струци, да није кривично кажњаван 
и да се против њега не води кривични 
поступак, неопходно познавање рада на 
рачунару. Уз пријаву на оглас приложити 
следећу документацију: диплому о сте-
ченој школској спреми, доказ о радном 
искуству, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, потврду да се против кандида-
та не води кривични поступак и да није 
осуђиван, уверење о општој здравственој 
способности (доставља само изабрани 
кандидат). Пријаве поднети на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас“. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

 Трговина и услуге

ауто Центар 
„атЦ ЂорЂевић“ доо
15300 Лозница, Републике Српске 1
тел. 015/893-061, 060/5050-180
е-mail: аtc.djordjevic@gmail.com

Дипломирани правник

УСЛОВИ:VII/1 степен стручне спреме, 
завршен правни факултет, без обзира 
на радно искуство; правни и једностав-
ни послови; лице за контакт: Велимир 
Ђорђевић, директор.

„NELT“ Cо DOO
11272 Добановци
Маршала Тита 206
P.О. Bоx 530
е-mail: hrc@nelt.com

Оператер кол-центра
локација Ужице

Одговорности: продаја фармацеутских 
производа у складу са процедурама ком-
паније, реализација продајних циљева 
и унапређење продаје, одржавање базе 
артикала (опис артикла, означавање 
нових артикала, означавање артикала 
са кратким роком), редовно ажурирање 
папирних ценовника на продајном пор-
талу.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спре-
ма, фармацеутске или медицинске струке, 
возачка дозвола „Б“ категроије-пожељно, 
познавање рада на рачунару (МS Оffice), 
активно знање енглеског језика, комуни-
кативност, организованост, енергичност, 

самопоуздање. Кандидати који испуња-
вају све наведене услове, CV могу пос-
лати на е-mail: hrc@nelt.com, до петка 
23.11.2012. године. Биће контактирани 
само кандидати који уђу у ужи избор.

„зодна“ доо
11000 Београд, Доситејева 11/8
тел. 011/2458-279
е-mail: оffice@chickenita.rs

Припрема и продаја брзе хране
за рад у ресторану „Chickenita“, на 
одређено време

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спре-
ме, без обзира на занимање и искуство, 
рад у сменама. Рок за пријављивање је 
30 дана од дана објављивања огласа.

„мона“ доо
11000 Београд
Цара Уроша 62-64
тел. 011/2626-069
е-mail: mona.pravna@gmail.com

Пеглер у серијској производњи
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме у 
наведеном занимању; 12 месеци радног 
искуства у производњи на истим посло-
вима. Директно упућивање кандидата 
према договореним терминима за раз-
говор, Цара Уроша 62-64, сваког радног 
дана, у времену од 08,00 до 10,00 часова.

„дестилатори“ доо
24000 Суботица, Хоргошки пут 167
тел. 065/8215-027

Бравар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у тра-
женом занимању или лице без обзира на 
врсту и степен стручне спреме, до 2 годи-
не радног искуства на пословима варења 
и/или лемљења лима. Пријава кандидата 
искључиво на број телефона: 065/8215-
027. Лице за контакт: Милан Јовановић. 
Рок за пријављивање је 29.11.2012. годи-
не.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

администрација и управа / трговина и услуге
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 Грађевинарство   
     и индустрија

хемиеКо
11000 Београд, Благоја Паровића 4

Предузећу “Хемиеко” из 
Београда потребни помоћни 
радници за рад на висини – 
грађевински послови.
Контакт особа: Срећко 
Стефановић, 011/3555-724; 
063/318-125.

„GALA-LUX“ Dоо 
агенЦија за 
запоШЉаваЊе
11000 Београд
Гаврила Принципа 60/I
тел. 011/6649-131

Армирач
8 извршилаца

Грађевински лимар
8 извршилаца

Тесар
8 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Пријаве на конкурс 
слати на горенаведену адресу.

„мд-месКо“ доо
11070 Нови Београд
Виноградска 35е
тел. 060/5735-205

Радник у производњи месних 
прерађевина
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било 
ком занимању, радно искуство 6 месеци, 
пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на 
е-mail: md.mesko@yаhoo.com.

агенЦија за 
запоШЉаваЊе  
„победниК о.з.б.“ доо
11070 Нови Београд
Палмира Тољатија 5/IV
тел. 063/688-842

Радник на монтажи машина за 
штампу
на одређено време до 3 месеца
8 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, елек-
тро или машинске струке, познавање 
енглеског језика, радно искуство 5 годи-
на.

LEONI WIRING SYSTEMS 
SOUTHEAST Dоо
18400 Прокупље, Пане Ђукића 1
тел. 027/319-153

Ревизни техничар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани инжењер електротехнике, рад-
но искуство у области електротехнике од 
3 године; одговарајућа знања из обла-
сти електротехнике, познавање читања 
техничке документације, рад на рачуна-
ру: МS Office, средњи ниво енглеског или 
немачког језика, поседовање лиценце 
одговорног пројектанта електроенергет-
ских инсталација ниског и средњег напо-
на (инжењерска комора Србије).

„гоШа“ ФабриКа 
ШинсКих возила доо
11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 70
тел. 026/310-046

Шеф плана и финансијске 
контроле
на одређено време на шест 
месеци

Опис посла: израда планова и анализа 
пословања, рачуноводство, праћење ISO 
стандарда, CASH FLOW, Е-BANK.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме у занимању: дипломирани еконо-
миста за општу економију, банкарство 
и рачуноводство; мастер економиста; 
дипломирани економиста или дипломи-
рани менаџер/мастер менаџер, радно 
искуство преко 2 године. Посебна знања 
и вештине: основна информатичка обука 
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), 
енглески језик-средњи ниво.

„енергомаг“ доо
24000 Суботица
Драгојле Јарневић 50/а
тел. 024/551-656

Електричар

Опис посла: уградња опреме за ожича-
вање, сервис, испитивање електро опре-
ме.

УСЛОВИ: III, IV или VI степен, електро 
струке, смер аутоматика или енергетика, 
основи рада на рачунару, возачка дозво-
ла „Б“ категорије, 2 године радног иску-
ства у области аутоматике и/или енерге-
тике, рад на терену, пробни рад 3 месеца. 
Предност: до 40 година старости, непу-
шач. Радне биографије (CV) доставити на 
e-mail: еnergomag@open.telekom.rs или 
поштом, на горенаведену адресу. Ближе 
информације на број телефона: 024/551-
656. Оглас је отворен до 22.11.2012. 
године.

„застава КоваЧниЦа“ ад
34000 Крагујевац, Косовска 4 б
тел. 034/6170-062

Главни инжењер 
електроодржавања
на одређено време (због 
повећаног обима посла)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер електротехнике 
или електронике; дијагностика електрон-
ских склопова (транзистори, TTL, C MOS, 
TIRISTORI, IGBT); рад са осцилоскопом; 
познавање (оквирно) PLC; пожељно рад-
но искуство. Пријаву са потребним дока-
зима о испуњавању услова огласа канди-
дати треба да доставе на горенаведену 
адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

PRIVREDNO DRUŠTVO 
„GI-DI ENGINееRING“ Dоо
23000 Зрењанин, Његошева 6
тел. 023/562-533

Оглашава радна места за рад у Субо-
тици - Индустријска зона Мали Бај-
мок:

Пројектант инсталација и 
уземљења
на одређено време од 1 месец

УСЛОВИ: III или IV степен стручности, 
електро струке, осим рачунарске, оба-
везан здравствени преглед о трошку 
послодавца, радно место са повећаним 
ризиком, обезбеђена заштитна опрема, 
предност: лице до 40 година старости. 
Пријава кандидата искључиво на број 
телефона: 023/562-533, најкасније до 
16.11.2012. године. Особа за контакт: 
Гордана Миланов.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Грађевинарство и индустрија
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поново оглаШава 
„DRA GROUP“ Dоо
24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 11/1
тел. 024/533-636

Координатор опасним отровима
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
техничке или правне струке, основи рада 
на рачунару, енглески језик-виши нап-
редни ниво, пожељно радно искуство. 
Заинтересована лица треба да се јаве на 
број телефона: 024/533-636, у времену 
од 09,00 до 16,00 часова, ради закази-
вања термина за разговор. Оглас је отво-
рен 8 дана од дана објављивања.

Dоо „FOODLAND“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 86
тел. 011/3185-848
е-mail: nenad.kostic@foodland.rs

Лаборант у производњи
за рад у Брусу

УСЛОВИ: средње или више образовање-
хемијско-технички смер; неопходно 
искуство на истим пословима; пожељно 
познавање енглеског језика; добра ана-
литичност и познавање рада на рачуна-
ру (МS Оffice). Главне активности: рад на 
лабораторијским анализама, испитивање 
узорака сировина, полупроизвода и гото-
вих производа; припрема узорака сиро-
вина и готових производа према планови-
ма контролисања и отпрема у овлашћене 
екстерне лабораторије; вођење докумен-
тације о лабораторијским испитивањи-
ма и лабораторијској опреми; рад према 
захтевима система управљања квалите-
том. Нудимо динамичан посао у афирма-
тивном окружењу, стимулативне услове 
рада, као и могућност професионалног 
развоја. Уколико испуњавате наведене 
услове, у року од 8 дана пошаљите CV на 
наведену адресу.

институт за 
нуКлеарне науКе
ЗС 300/200-Техничка оператива
Винча, М. П. Аласа 12-14
тел. 011/3408-238

Монтер централног грејања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, мон-
тер грејања, радно искуство минимум 1 
година. Рад на одређено време од 5 месе-
ци. Рок за пријаве је 7 дана.

агенЦија за промет 
неКретнина и 
геодетсКи 
биро „ЂоКовић“
32000 Чачак, Кужељева 33
тел. 060/0401-140
e-mail: djokovic@tajming.rs

Инжењер геодезије
пробни рад 3 месеца

Опис посла: премер терена и израда гео-
детских пројеката.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геоде-
зије-VII/1 степен или инжењер геоде-
зије-VI/1 степен; возачка дозвола „Б“ 
категорије, енглески језик - почетни 
ниво знања, знање рада на рачунару (МS 
Оffice), лиценца за рад у струци; радно 
искуство за дипломиране инжењере гео-
дезије је 5 година, а за инжењере гео-
дезије је 3 године; теренски рад, рад у 
сменама, обезбеђен смештај и исхрана од 
стране послодавца. Приликом заснивања 
радног односа неопходно је да кандидат 
достави лекарско уверење. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати могу радне био-
графије да доставе мејлом или да се јаве 
на горенаведени број телефона. Лице за 
контакт: Предраг Ђоковић.

    Mедицина

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

Виши физиотерапеут

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши 
физиотерапеут; пробни рад три месеца; 
положен стручни испит; најмање шест 
месеци радног искуства на пословима 
вишег физиотерапеута након положе-
ног стручног испита. Кандидати су дуж-
ни да доставе следећа документа: крат-
ку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију радне 
књижице. Пријаве се шаљу у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем 
вишег физиотерапеута на неодређено 
време“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ZU аPOTEKA „GOODWILL“
24000 Суботица, Матка Вуковића 10
тел. 024/602-064, 554-498
е-mail: hr@goodwill-apoteka.com

Дипломирани фармацеут
за рад у Суботици

Опис посла: рад у хуманој апотеци.

УСЛОВИ: диплoмирани фармацеут (VII 
степен), положен стручни испит, члан-
ство у Фармацеутској комори, позна-
вање рада на рачунару-MS Office пакет; 
предност имају кандидати са радним 
искуством. Обезбеђен је смештај у засеб-
ном стану (стан је по избору кандида-
та и према договору са послодавцем), 
пуно радно време, рад у сменама, проб-
ни рад од 2 месеца. Конкурс је отворен 
до 03.12.2012. године. Заинтересовани 
кандидати треба да се јаве на наведене 
бројеве телефона, особа за контакт: Игор 
Стопарић.

спеЦијалистиЧКа 
оФталмолоШКа 
ординаЦија 
„PERFECT VISION“
24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/55-75-75
е-mail: mirjana.trkuljа@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмо-
лошки прегледи, дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факул-
тет-специјалиста офталмологије; радно 
искуство: пожељно (није неопходно); 
познавање рада на рачунару (МS Оffice 
пакет); знање енглеског језика; возачка 
дозвола „Б“ категорије (пожељна, није 
услов). Обезбеђен је смештај близу кли-
нике; пробни рад (4 месеца); рад у сме-
нама; радно време 8 сати дневно. Кон-
курс је отворен до попуне радних места. 
Заинтересовани кандидати треба да се на 
горенаведене бројеве телефона обрате 
особи за контакт: Мирјани Тркуљи.

здравствени Центар 
Кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Специјалиста радиотерапије

Опис посла: обављање послова из доме-
на лекара специјалисте радиолога-ради-
отерапеута.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
лекар специјалиста; положен специја-
листички испит; лиценца за лекаре; 
потребна најмање 1 година радног иску-
ства у струци. Обезбеђен је смештај; 
скраћено радно време: 30 сати недељно. 
Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати треба да 
се на горенаведени број телефона обрате 
особама за контакт: Слађани Натошевић 
и Бојани Скрлатовић.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Грађевинарство и индустрија / медицина
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здравствени Центар 
Кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-455, лок. 148
e-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са 
реанимaцијом

Опис посла: послови специјалисте анес-
тезије са реанимацијом у Служби за 
поликлиничку делатност.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спре-
ме, лекар специјалиста, положен спе-
цијалистички испит, лиценца за лекаре. 
Радно искуство: није услов; обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати 
се на горенаведени број телефона, елек-
тронским путем или поштом на горенаве-
дене адресе, обраћају особи за контакт: 
Слађани Натошевић.

дом здравЉа 
„др милорад 
влајКовић“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине
за рад у Одсеку кућног лечења, у 
Служби за здравствену заштиту 
одраслих

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит. Уз пријаву дос-
тавити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, ове-
рену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију 
дозволе за рад-лиценце, возачку дозво-
лу „Б“ категорије (да је кандидат активан 
возач) и радну биографију. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве слати на наведену 
адресу или лично доставити у писарницу 
Дома здравља Барајево.

дом здравЉа раШКа
36350 Рашка, Др Јовановића 4

Доктор медицине
2 извршиоца

Доктор медицине
на одређено време ради замене 
раднице на породиљском 
одсуству и одсуству ради неге 
детета

УСЛОВИ: завршен медицински факултет 
и положен стручни испит за звање: док-
тор медицине. Уз пријаву поднети: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фото-
копију потврде о положеном стручном 
испиту, кратку биографију. Пријаве се 
могу поднети у року од 8 дана по обја-
вљивању огласа, и то непосредно или 
на горенаведену адресу. Избор између 
пријављених кандидата извршиће се у 
складу са Законом и Посебним колектив-
ним уговором за здравствене установе 
чији је оснивач Република Србија.

дом здравЉа
14253 Осечина, Болничка 13-15
тел. 014/3150-020

Доктор медицине
за рад у Јединици за општу 
медицину у Дому здравља 
Осечина-Здравствена станица 
Пецка, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит. Потребно је да кан-
дидати приложе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету и стеченом 
звању доктора медицине, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс“.

дом здравЉа 
бујановаЦ
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

Директор
на мандатни период од четири 
године

Заменик директора
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: VII и VII/1 степен стручне спре-
ме. За директора и заменика директо-
ра Дома здравља може бити именовано 
лице које поред услова утврђених зако-
ном испуњава и следеће услове: да је 
доктор медицине или стоматологије, спе-
цијалиста једне од грана медицине или 
стоматологије, да има најмање пет годи-
на радног стажа у области здравствене 
заштите или да је дипломирани правник 
или дипломирани економиста са заврше-
ном едукацијом из области здравственог 
менаџмента и да има најмање пет годи-
на радног стажа у области здравствене 
заштите. Кандидати су дужни да доста-
ве следећу документацију: потпуну лич-
ну и радну биографију, оверену диплому 
о стручној спреми, уверење о положе-
ном специјалистичком, стручном испиту, 
потврду о радном искуству на одгова-
рајућим пословима, уверење о здравстве-
ном стању, уверење о држављанству, 
доказ о завршеној едукацији из области 
здравственог менаџмента (за правнике и 
економисте), доказ да нису под истрагом 
и да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци. Докази о испуњавању конкурсом 
предвиђених услова достављају се у ори-
гиналу или у овереном препису. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

апотеКа „ФармаКом“
16000 Лесковац
Јужноморавских бригада 156 б
тел. 016/225-522

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани фармацеут; положен струч-
ни испит; познавање рада на рачунару 
(основно).

спеЦијална болниЦа 
за психијатријсКе 
болести „Ковин“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. Кадровски радник
на одређено време до 1 године

2. НК радник-спремачица на 
одељењу
на одређено време до 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: IV 
степен, средња стручна спрема: гимна-
зија или економска струка, без обзира 
на радно искуство; за радно место под 
бр. 2: основна школа, без обзира на рад-
но искуство. Кандидати су у обавези да 
доставе пријаву са кратком биографијом 
и за радно место под бр. 1: фотокопију 
дипломе о завршеној стручној спреми: 
гимназија или економска струка; за рад-
но место под бр. 2: фотокопију дипломе 
о завршеној основној школи. Пријаве са 
потребним доказима достављају се на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

дом здравЉа тител
21240 Тител, Главна 22
тел. 021/861-768

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити име-
новано лице које поред општих услова 
предвиђених законом испуњава и следеће 
посебне услове: завршен медицински, 
стоматолошки или фармацеутски факул-
тет и положен стручни испит; завршен 
економски или правни факултет и завр-
шена едукација из области здравственог 
менаџмента; најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите. 
Уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну фотокопију дипломе, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном 
испиту (за кандидате здравствене стру-
ке), оверену фотокопију уверења о завр-
шеној едукацији из области здравственог 
менаџмента (за кандидате нездравствене 
струке), потврду о радном стажу у области 
здравствене заштите, уверење о неосуђи-
ваности и уверење да се против кандида-
та не води истрага, нити да је подигнута 
оптужница. Пријаве слати на наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

 медицина
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дом за одрасла 
инвалидна лиЦа
18410 Дољевац, Вука Караџића 8
тел. 018/810-334

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, психолош-
ких, педагошких и андрагошких наука, 
специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских 
или медицинских наука; најмање 5 годи-
на радног искуства у струци; држављан-
ство Републике Србије; да се против кан-
дидата не води истрага за кривично дело 
по службеној дужности. Уз пријаву дос-
тавити: диплому о стеченом образовању; 
радну биографију; уверење о држављан-
ству; доказ о радном искуству у струци; 
програм рада за мандатни период; уве-
рење суда да кандидат није под истра-
гом. Документа доставити у оригиналу 
или у овереној фотокопији, не старија од 
6 месеци. Рок за пријаву је 15 дана. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

дом здравЉа
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Доктор опште медицине
за рад у Служби за хитну помоћ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет, положен 
стручни испит и да кандидат поседује 
лиценцу. Уз пријаву на оглас приложити 
доказе о испуњавању услова, у оригина-
лу или у овереном препису: уверење о 
држављанству, доказ да се против кан-
дидата не води истрага и кривични пос-
тупак.

завод за јавно 
здравЉе уЖиЦе
31000 Ужице
Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Доктор медицине у Центру за 
хигијену и хуману екологију-
Одељење за хигијену и хуману 
екологију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати морају 
испуњавати и следеће посебне услове: 
завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, познавање рада на рачу-
нару (Word, Excel). Пријаве са доказима 
о испуњавању услова, у оригиналу или у 
овереној копији, подносе се непосредном 
предајом или поштом, на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

дом здравЉа
14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/315-00-51

Медицинска сестра општег 
смера-приправник-волонтер
на одређено време од 6 месеци
8 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа општег смера.

Медицинска сестра акушерског 
смера-приправник-волонтер
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа акушерског сме-
ра.

Медицинска сестра 
педијатријског смера-
приправник-волонтер
на одређено време од 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа педијатријског 
смера.

Медицинска сестра зубни 
техничар-приправник-волонтер
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа, смер зубни тех-
ничар.

Медицинска сестра 
стоматолошког смера-
приправник-волонтер
на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа стоматолошког 
смера.

опШта болниЦа 
„свети луКа“
11300 Смедерево
Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним 
испитом, за рад на Одељењу 
за офталмологију, Сектора за 
хируршке гране медицине, на 
одређено време до повратка 
медицинске сестре са боловања

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом, 
за рад на Одељењу за урологију, 
Сектора за хируршке гране 
медицине, на одређено време до 
повратка медицинске сестре са 
боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености 
услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном 
IV степену стручне спреме, медицинска 
сестра-техничар општег смера, оверену 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве на оглас доста-
вљати у затвореним ковертама, писар-
ници Болнице или поштом, на адресу: 
Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Прија-
ва на оглас“, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

завод за јавно 
здравЉе
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 14

Доктор медицине
за потребе Центра за 
микробиологију

УСЛОВИ: завршен медицински факултет 
(VII степен стручне спреме), положен 
стручни испит, минимум две године ста-
жа, возачка дозвола за „Б“ категорију. 
Кандидат подноси: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету, 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испоту, фотокопију возачке дозволе, 
потврду о радном стажу.

Медицински техничар
на одређено време на 6 
месеци, за потребе Центра за 
микробиологију

УСЛОВИ: медицинска сестра-техничар-
IV степен, положен стручни испит, осо-
ба са инвалидитетом. Кандидат подноси: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, 
фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, доказ о 
утврђеном статусу особе са инвалидите-
том.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. По избору кандидата, након 
завршеног конкурса, изабрано лице је 
дужно да достави оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школској спреми 
и положеном стручном испиту. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас“.
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КлиниЧКо-болниЧКи 
Центар „звездара“
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Медицинска сестра-техничар
за Клиничко одељење за 
кардиоваскуларне болести, 
Клинике за интерне болести
2 извршиоца

Медицинска сестра-техничар
за Клиничко одељење за 
нефрологију и метаболичке 
поремећаје са дијализом, 
Клинике за интерне болести

Медицинска сестра-техничар
за Клиничко одељење за 
трауматологију са ортопедијом

УСЛОВИ: VI/2 или VI/1 или IV степен 
стручне спреме, завршена виша меди-
цинска или висока здравствена струков-
на школа или средња медицинска школа 
(VI или IV степен стручне спреме) општег 
смера, оверена фотокопија дипломе, ове-
рена фотокопија доказа о положеном 
стручном испиту, извод са евиденције 
Националне службе за запошљавање, 
потврда о дужини радног стажа, након 
положеног стручног испита (оверена 
фотокопија радне књижице), потребна 
препорука претходне здравствене уста-
нове у којој је стаж остварен. Пријаве са 
биографијом и овереним фотокопијама 
доказа о испуњавању захтеваних усло-
ва подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, 
на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс ради пријема у радни однос“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандида-
ти ће бити писмено обавештени о резул-
татима конкурса.

институт за 
неонатологију
11000 Београд
Краља Милутина 50
тел. 011/3630-121

Лекар специјалиста педијатрије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
лекар специјалиста педијатрије; пробни 
рад 3 месеца. Заинтересовани кандида-
ти подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију уверења 
о положеном специјалистичком испи-
ту; оверену фотокопију уверења о сти-
цању звања магистра наука или докто-
ра наука; препоруку или карактеристику 
од последњег послодавца; фотокопију 
личне карте; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; кратку 
биографију (молба-CV).

Дипломирани фармацеут-
медицински биохемичар

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
дипломирани фармацеут; специјализа-
ција из медицинске биохемије; положен 
стручни испит или VII/1 степен стручне 
спреме, дипломирани фармацеут, смер 
биохемија; положен стручни испит; проб-
ни рад 3 месеца. Заинтересовани канди-
дати подносе: кратку биографију (мол-
ба-CV); оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију уверења 
о положеном специјалистичком испи-
ту; фотокопију личне карте; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију дипломе, 
уколико су стекли звање магистра наука, 
доктора наука, субспецијализација; пре-
поруку последњег послодавца.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања.

зу апотеКа  
„ШеКи-тилија“
12300 Петровац на Млави
Српских владара 304
тел. 012/332-082, 012/332-885, 
063/7428-693

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, поло-
жен стручни испит, без обзира на радно 
искуство, обезбеђен смештај. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на 
горенаведене бројеве телефона, особа за 
контакт: Драгиша Милошевић.

здравствена установа 
апотеКа „випера“
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 063/503-151, 064/8845-900
е-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 фар-
мацеут, положен стручни испит, односно 
поседовање лиценце за рад; рад у смена-
ма. 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 наведе-
ну мејл адресу.

„ZOREX PHARMA“ Dоо
15000 Шабац, Београдски пут 9
тел. 015/305-035, 060/6462-724
е-mail: miskovicmiodrag@yаhoo.com

Руководилац контроле и 
испитивања лекова

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, завр-
шена специјализација из испитивања и 
контроле лекова; знање енглеског јези-
ка-средњи ниво, познавање рада на рачу-
нару, 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.

  Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у  

радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2)  има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима;
3)  није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4)  има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад оства-
рује 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 прове-
равају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става  1, 
тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења уго-
вора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) 
овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у 
току радног односа утврди да не испуња-
ва услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегле-
ду у надлежној здравственој установи.
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техниЧКа ШКола 
„нови београд“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25
тел. 011/216-35-32

Наставник српског језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основ-
на школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају пси-
хичку, 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 обра-
зовања и васпитања, да имају држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву дос-
тавити: фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми и фотокопију уверења о 
држављанству.

универзитет у 
београду 
саобраћајни ФаКултет
11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање 
и заснивање радног односа:

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну област 
Планирање, моделирање, 
експлоатација, безбедност 
и еколошка заштита у 
железничком саобраћају и 
транспорту
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Социологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука.

Асистент за ужу научну област 
Математика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Економија и маркетинг у 
саобраћају и транспорту
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кан-
дидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) 
и Статутом Саобраћајног факултета. Рок 
за пријављивање је 15 дана. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, дипломе, списак радова и 
радове) доставити на адресу Факултета.

балетсКа ШКола 
„лујо давиЧо“
11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815

Основна балетска школа
Београд

Наставник класичног балета
са 70% радног времена

Корепетитор

Корепетитор
са 60% радног времена

УСЛОВИ: врста и висина стручне спре-
ме према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника у основној балетској 
школи („Сл. гласник РС“, број 7/2005). 
Кандидати треба да испуњавају и усло-
ве из члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, број 72/2009, 52/11). Кандидати 
уз пријаву прилажу: краћу биографију, 
оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених. Уверење о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прилаже изабрани 
кандидат, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа, по службеној дуж-
ности. Предвиђена је претходна прове-
ра радних способности - аудиција за сва 
радна места. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Основна балетска школа
Издвојено одељење у Чачку

Наставник класичног балета
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Наставник класичног балета
на одређено време до повратка 
запослене са боловања, са 10% 
радног времена

Корепетитор

Наставник примењене 
гимнастике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: врста и висина стручне спре-
ме према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника у основној балетској 
школи („Сл. гласник РС“, број 7/2005). 
Кандидати треба да испуњавају и усло-
ве из члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, број 72/2009, 52/11). Кандидати 

уз пријаву прилажу: краћу биографију, 
оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених. Уверење о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прилаже изабрани 
кандидат, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа, по службеној дужности. 
Предвиђена је претходна провера рад-
них способности - аудиција за сва радна 
места, осим за наставника примењене 
гимнастике. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Основна балетска школа
Издвојено одељење у Крагујевцу

Наставник класичног балета
са 10% радног времена

УСЛОВИ: врста и висина стручне спре-
ме према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника у основној балетској 
школи („Сл. гласник РС“, број 7/2005). 
Кандидати треба да испуњавају и усло-
ве из члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, број 72/2009, 52/11). Кандидати 
уз пријаву прилажу: краћу биографију, 
оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених. Уверење о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прилаже изабрани 
кандидат, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа, по службеној дужности. 
Предвиђена је претходна провера радних 
способности - аудиција. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

Основна балетска школа
Издвојено одељење у Бору

Наставник класичног балета

Наставник класичног балета
са 10% радног времена

Корепетитор
2 извршиоца

Наставник примењене 
гимнастике
са 30% радног времена

Наставник солфеђа
са 20% радног времена

УСЛОВИ: врста и висина стручне спре-
ме према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника у основној балетској 
школи („Сл. гласник РС“, број 7/2005). 
Кандидати треба да испуњавају и усло-
ве из члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, број 72/2009, 52/11). Кандидати 
уз пријаву прилажу: краћу биографију, 
оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених. Уверење о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прилаже изабрани 
кандидат, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа, по службеној дужности. 
Предвиђена је претходна провера радних 
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способности - аудиција за сва радна мес-
та, осим за наставнике примењене гим-
настике и солфеђа. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Балетска школа „Лујо Давичо“ 
Београд
Средња школа

Наставник играчких предмета 
- група предмета: класичан 
балет, репертоар класичног 
балета и дуетна игра
3 извршиоца

Наставник играчких предмета 
- група предмета: класичан 
балет, репертоар класичног 
балета и дуетна игра
са 55% радног времена

Наставник играчких предмета 
- група предмета: сценско 
народне игре, историјско-
балске игре и игре 20. века

Наставник играчких предмета - 
група предмета: народна игра и 
репертоар народне игре
са 80% радног времена

Наставник играчких предмета 
- група предмета: савремена 
игра, репертоар савремене игре 
и модерна подршка
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Наставник играчких предмета 
- група предмета: савремена 
игра, репертоар савремене игре 
и модерна подршка
на одређено време до повратка 
запослене са функције

Корепетитор на одсеку за 
народну игру

Корепетитор на одсеку за 
народну игру
са 80% радног времена

Наставник клавира

Корепетитор
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Корепетитор
са 30% радног времена

УСЛОВИ: врста и висина стручне спреме 
према Правилнику о изменама и допуна-
ма Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. 
гласник број РС“, бр. 5/2005 и 7/2008). 
Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 120 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, број 72/2009, 52/11). Кандидати 
уз пријаву прилажу: краћу биографију, 
оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених. Уверење о психофизичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прилаже изабрани кандидат, 
а уверење о неосуђиваности прибавља 
школа, по службеној дужности. Предвиђе-
на је претходна провера радних способно-
сти - аудиција за сва радна места, осим за 
радно место под бр. 7. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

елеКтротехниЧКа 
ШКола 
„стари град“
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784
е-mail: еtsstarigrad@sezampro.rs

Наставник електротехничке 
групе предмета (Електричне 
мреже за четврти разред, 
Пројектовање електричних 
инсталација и осветљења за 
четврти разред и Електричне 
инсталације и осветљење 
за други разред образовног 
профила: електротехничар 
енергетике)
са 90% радног времена (18 
часова у настави)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање предвиђено Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Просветни гласник 
РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/98, 6/01, 
3/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 
11/08): дипломирани инжењер електро-
технике-сви смерови енергетског одсе-
ка, дипломирани инжењер електронике, 
смер индустријске енергетике и профе-
сор електротехнике, смер јаке струје; 
да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; да имају држављанство Републике 
Србије. Конкурсни поступак се спроводи 
сагласно одредбама Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву са био-
графским подацима на конкурс доставе и 
документацију о испуњењу услова из кон-
курса: оверену копију дипломе, оригинал 
или оверену копију уверења о држављан-
ству (не старије од шест месеци). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (лекарско уверење), доста-
вља се пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавља уста-
нова. Претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс, са одго-
варајућом документацијом, достављају 
се на адресу школе.

оШ „рудовЦи“
11566 Рудовци
Душана Петровића Шанета 4

Наставник ликовне културе
са 55% радног времена

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати 
испуњавају све услове прописане Зако-
ном о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. За оба радна 
места предвиђен је пробни рад од шест 
месеци. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, доказ о поседовању држа-
вљанства Републике Србије. Пријаве, са 
назнаком: „За конкурс“, подносе се на 
горенаведену адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на 
број телефона: 011/8192-220.

предШКолсКа 
установа 
„полетараЦ“
Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Домар-возач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 
возачка дозвола „Ц“ категорије. Прија-
ву са кратком биографијом, овереном 
дипломом о стеченом образовању, уве-
рењем о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад, 
изводом из матичне књиге рођених, уве-
рењем о држављанству Републике Србије 
и потврдом о неосуђиваности, послати на 
горенаведену адресу.

универзитет у 
београду 
граЂевинсКи ФаКултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Доцент за уже научне области 
Механика тла и Геотехника 
саобраћајница

Доцент за ужу научну област 
Механика тла

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
докторат из уже научне области којој 
припада наставни предмет. Радни однос 
се заснива на одређено време од пет 
година.

Асистент за ужу научну област 
Грађење и одржавање путева и 
аеродрома
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Асистент за уже научне области 
Премер и уређење земљишне 
територије и Моделирање и 
менаџмент у геодезији

Асистент за уже научне области 
Фотограметрија и даљинска 
детекција и Земљишни 
информациони систем

Асистент за ужу научну област 
Техничка механика и теорија 
конструкција

Асистент за уже научне области 
Механика флуида и хидраулика 
и Еколошко инжењерство

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, из 
уже научне области за коју се бира (сту-
дент докторских студија), у складу са чл. 
72 став 1 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010). 
Радни однос се заснива на одређено вре-
ме од три године.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу 
поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању и Статута 
Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду. Уз пријаву доставити: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, 
списак научних радова и оверен препис 
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

музиЧКа ШКола 
„Коста манојловић“
11080 Земун, Немањина 9

Наставник тубе
са 50% радног времена

Наставник клавира
на одређено време
2 извршиоца

Наставник корепетитор
на одређено време
2 извршиоца

Наставник корепетиције за 
клавиристе
на одређено време, са 40% 
радног времена

Наставник гитаре
на одређено време
2 извршиоца

Наставник корепетитор
на одређено време, са 60% 
радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти струч-

не спреме наставника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 7/05) и Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 
5/91, 8/03, 11/08); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом 
и ученицима. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат доставља оверене копије докуме-
ната, не старије од 6 месеци: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (лиценци), 
уколико је кандидат исти положио; извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. У поступку одлучивања 
о избору наставника врши се претходна 
провера психофизичких способности за 
рад са ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Лекар-
ско уверење се доставља пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве са доказима 
слати са назнаком: „За конкурс“, на адре-
су школе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

основна ШКола 
„иван горан КоваЧић“
11000 Београд, Војводе Бране 18а
тел. 011/308-72-64

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
учитељски факултет, психичка, физичка 
и здравствена способност, да лице није 
правоснажном пресудом осуђивано за 
кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, нити се против њега води 
кривични поступак, да има држављан-
ство Републике Србије.

оШ „Ђура даниЧић“
11000 Београд
Мештровићева 19а
тел. 011/3970-140

Наставник српског језика
са 44% радног времена

Наставник изборног предмета: 
Шах
са 30% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
раднице на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС“, 
бр. 3/10) и Правилником о врсти струч-

не спреме наставника који изводе рад 
из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 17/07); 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 обра-
зовања и васпитања; да има држављан-
ство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; 
уверење суда да се против кандидата 
не води кривични поступак; фотокопију 
личне карте. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

основна ШКола 
„јанКо веселиновић“
11000 Београд, Умчарска 2
тел. 011/2895-812

Професор разредне наставе
на одређено време до краја 
школске године
2 извршиоца

УСЛОВИ: учитељски факултет-VII степен 
стручне спреме, са или без радног иску-
ства.

XII београдсКа 
гимназија
11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена

Наставник математике и 
рачунарства и информатике
са 54% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства, 
најкасније до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: 
високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и стручна спрема према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних 
радника у гимназији.

Спремачица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-I сте-
пен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова 
треба да испуњава и посебне услове про-
писане чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену копију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију) и оверен препис 
или оверену копију дипломе о стеченом 
образовању. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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пониШтеЊе огласа 
предШКолсКа установа 
„боШКо буха“
11000 Београд
Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Оглас објављен 07.11.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, за 
радно место: медицинска сестра, 
на одређено време од 12 месе-
ци - 8 извршилаца, поништава се у 
целости.

ШКола за дизајн 
теКстила
11000 Београд
Војислава Илића 88
тел. 011/2833-697

Педагог
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани педагог; профе-
сор педагогије; дипломирани школски 
психолог-педагог.

Наставник физике
са 80% радног времена, на 
одређено време

УСЛОВИ: професор физике; дипл. физи-
чар; дипл. астрофизичар; професор 
физике-хемије; дипл. физичар за општу 
физику; дипл. физичар за примењену 
физику; дипл. физичар-информатичар; 
професор физике за средњу школу; дипл. 
физичар за теоријску и експериментал-
ну физику; дипл. физичар-истраживач; 
дипл. физичар за примењену физику 
и информатику; дипл. физичар-меди-
цинске физике; дипл. професор физи-
ке-мастер; дипл. физичар-мастер; дипл. 
физичар мастер физике-метеорологије; 
дипл. физичар-мастер физике-астроно-
мије; дипл. физичар-мастер медицинске 
физике; дипл. професор физике-хемије-
мастер; дипл. професор физике-инфор-
матике-мастер; дипл. физичар-професор 
физике-мастер; дипл. физичар-теоријска 
и експериментална физика-мастер; дипл. 
физичар-примењена и компјутерска 
физика-мастер; дипл. физичар-примење-
на физика и информатика-мастер; про-
фесор физике и хемије за основну шко-
лу; дипл. професор физике и хемије за 
основну школу; дипл. физико-хемичар; 
дипл. инжењер електротехнике, смер 
техничка физика; дипл. астроном-астро-
физички смер; дипл. астроном, смер аст-
ро-физика.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држа-
вљанству РС. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа. Предвиђена 
је провера психофизичких способности 
кандидата коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не.

основна ШКола 
„Живомир савКовић“
11409 Ковачевац
тел. 011/8213-207

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са функције 
директора

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање у складу са Законом и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној шко-
ли; да кандидат испуњава услове пред-
виђене чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Пријаве 
за заснивање радног односа, са одгова-
рајућом документацијом којом се дока-
зује испуњеност услова (оверена фотоко-
пија дипломе, извода из матичне књиге 
рођених, уверења о држављанству, доказ 
да се против кандидата не води истра-
га), подносе се на горенаведену адресу. 
Лекарско уверење кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Уверење 
о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности. Кандидати који буду 
ушли у ужи избор дужни су да се подвр-
гну провери психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошља-
вања, пре закључивања уговора о раду.

Секретар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
завршен правни факултет, звање: дипло-
мирани правник. Поред наведених усло-
ва, кандидат треба да испуњава и усло-
ве из члана 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Пријаве за заснивање рад-
ног односа, са одговарајућом документа-
цијом којом се доказује испуњеност усло-
ва (оверене фотокопије дипломе, извода 
из матичне књиге рођених, уверења о 
држављанству, доказ да се против кан-
дидата не води истрага), подносе се на 
горенаведену адресу. Лекарско уверење 
кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Информације на број 
телефона: 011/8213-207.

основна ШКола 
„војвода радомир 
путниК“
11000 Београд
Бошка Петровића 6
тел. 011/2667-224

Наставник разредне наставе 
у првом циклусу основног 
образовања

Наставник техничког 
образовања
на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства, 
са 90% радног времена, у другом 
циклусу основног образовања

Стручни сарадник-педагог
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства, у другом циклусу 
основног образовања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник РС“, бр. 
6/96...4/2007...2010); психичка и физичка 
способност за рад са децом; држављан-
ство Републике Србије; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
Потпуном пријавом се сматра пријава 
која садржи: доказ о држављанству и 
оверен препис или фотокопију дипломе 
о стеченом образовању. Уверење о посе-
довању психичке и физичке способности 
за рад са децом подноси се приликом 
закључења уговора о раду. Пријаве слати 
на наведену адресу школе. Информације 
на број телефона: 011/2667-224.

елеКтротехниЧКа 
ШКола „земун“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-155

Наставник стручних предмета 
из области електротехнике: 
Електроника 1, Рачунари и 
програмирање

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег 
образовања у складу са чл. 8 став 2 
Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011) и чл. 8 Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника 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); 2) поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3) поседовање држа-
вљанства РС; 4) да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; 5) провереност психофи-
зичких способности, у складу са законом. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава са кратком биографијом, уз коју 
се прилаже: оверен препис или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању, уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренута истрага. Доказ 
из тачке 2 доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Доказ 
под тачком 4 прибавља школа. У вези 
са тачком 5, у року од 8 дана од истека 
рока за подношење пријаве на конкурс, 
директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу пси-
хофизичких способности. Проверу врши 
Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења Школског одбора. Писане 
пријаве доставити лично или поштом, на 
адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе, 
на број телефона: 011/2618-155.

оШ „воЖд КараЂорЂе“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714, 8416-439

Спремачица
на одређено време до повратка 
запослене ради неге детета по 
основу хранитељства

УСЛОВИ: завршена основна школа. У 
радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: посе-
довање одређеног образовања, поседо-
вање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад, поседовање држа-
вљанства Републике Србије, неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о држављанству 
Републике Србије (извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Одлуку о избору кандида-
та директор ће донети у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење прија-
ва. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

оШ „боШКо буха“
11000 Београд, XXI дивизије 31
тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

Логопед
рад на терену

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
завршен факултет за специјалну еду-
кацију и рехабилитацију, смер логопед, 
држављанство Републике Србије.

Наставник у развојном 
одељењу
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
завршен факултет за специјалну едука-
цију и рехабилитацију, смер олигофрено-
лошки, држављанство Републике Србије.

Медицинска сестра
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена средња медицинска школа, држа-
вљанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са доказима 
о испуњавању услова и биографијом дос-
тавити на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве са 
непотпуном документацијом неће се раз-
матрати. Кандидати који испуњавају усло-
ве конкурса обавезни су да обаве психо-
лошку процену код Националне службе за 
запошљавање, а по захтеву школе.

предШКолсКа 
установа 
„боШКо буха“
11000 Београд
Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време 12 месеци
8 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа, пожељно искуство у 
раду са децом предшколског узраста, да 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, уве-
рење о здравственој способности, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверење о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија), уверење о држа-
вљанству (фотокопија). Уверење да кан-
дидат 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.

универзитет у београду 
маШинсКи ФаКултет
11000 Београд
Краљице Марије 16

Ванредни професор на 
одређено време од 5 година 
или редовни професор на 
неодређено време, за ужу 
научну област Физика

УСЛОВИ: завршен физички факултет-VIII 
степен стручне спреме, доктор наука и 
други услови утврђени чланом 65 Зако-
на о високом образовању и чланом 11.4. 
Статута Машинског факултета.

Доцент за ужу научну област 
Железничко машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет-
VIII степен стручне спреме, доктор наука 
и други услови утврђени чланом 65 Зако-
на о високом образовању и чланом 11.4. 
Статута Машинског факултета.

Асистент за ужу научну област 
Механизација
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет-
VII/1 степен стручне спреме и други усло-
ви утврђени чланом 72 Закона о висо-
ком образовању и чланом 11.5. Статута 
Машинског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са дока-
зима о испуњености услова, достављају 
се на адресу: Машински факултет у Бео-
граду, Краљице Марије 16, соба бр. 121, 
у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

основна ШКола 
„сава јовановић 
сирогојно“
11080 Земун, Призренска 37
тел/факс: 011/3165-882

Медицинска сестра 
педијатријског смера
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
завршена средња медицинска школа, 
смер педијатријски, без обзира на радно 
искуство и пол, пробни рад 3 месеца; да 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уве-
рење прибавља установа); да има држа-
вљанство РС. Уз пријаву доставити дока-
зе о испуњавању услова: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе/сведочан-
ства о одговарајућем образовању (овера 
не старија од 6 месеци); уверење о држа-
вљанству РС (оригинал, не старији од 6 
месеци или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал, не 
старији од 6 месеци или оверена фотоко-

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инФормисаност 
сигурност 
самопоуздаЊе

Наука и образовање
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пија). Извештај о извршеном претходном 
лекарском прегледу (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве доставити 
на адресу школе.

оШ „радивој поповић“
11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/3076-402, 3076-421

Васпитач
за рад у васпитној групи ученика, 
на одређено време преко 60 дана, 
ради замене одсутне запослене 
до окончања привремене 
спречености за рад

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
дипломирани дефектолог-сурдолог који 
је стекао високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 
године. Конкурс се расписује на основу 
чл. 120, чл. 130 став 2 и чл. 132 став 6 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11). Кандидат уз пријаву треба да 
поднесе оверене фотокопије следећих 
важећих докумената: дипломе о стече-
ном образовању, уверења о држављан-
ству, извода из матичне књиге рођених 
и уверења о неосуђиваности, са краћом 
радном биографијом. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу школе или дос-
тавити лично секретаријату школе.

оШ „павле савић“
11000 Београд, Косте Нађа 25
тел/факс: 011/3430-358, 3045-311
е-mail: plavikrov25@open.telekom.rs

Професор физике
на одређено време ради замене 
одсутне раднице преко 60 дана

Професор физике

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

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа.

OСТАЛО: Кандидати треба да поседују 
одговарајућу врсту образовања, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. За сва радна места, 
кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању (осим за спремачицу, 
где је предвиђена основна школа), одго-
варајућа здравствена способност, држа-
вљанство Републике Србије, да нису под 
истрагом, нити да се против њих води 
кривични поступак, да нису осуђивани за 
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља установа). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 

објављивања. Уз пријаву доставити: био-
графију, диплому као доказ о стручној 
спреми, лекарско уверење (доставља се 
при закључењу уговора о раду), извод из 
матичне књиге рођених и доказ о држа-
вљанству, уверење надлежног органа да 
се против кандидата не води истрага, 
нити је подигнута оптужница. Сва доку-
мента могу бити достављена и у неовере-
ним копијама, али не смеју бити старија 
од 6 месеци. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

универзитет у 
београду 
ФаКултет за 
спеЦијалну едуКаЦију 
и рехабилитаЦију
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Теоријски и 
методски приступи у третману 
поремећаја понашања
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
докторат наука из одговарајуће области; 
да кандидат испуњава услове предвиђе-
не чл. 64 ст. 5 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
44/2010), као и Статутом Факултета за 
избор у звање доцента. Документа која 
је потребно доставити: пријава на кон-
курс; биографија; библиографија; ове-
рене копије диплома; извод из матичне 
књиге рођених; држављанство и потврда 
надлежног органа да кандидат није под 
истрагом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ШКола за основно 
образоваЊе одраслих 
„обреноваЦ“
11500 Обреновац
Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08), 
почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, а у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи и чл. 129 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11); да је кан-
дидат држављанин РС; да има психичку, 

физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Пријаве са биографијом, дипломом 
о стеченој стручној спреми, уверењем о 
држављанству, изводом из матичне књи-
ге рођених, односно венчаних, слати на 
адресу школе. Лекарско уверење се дос-
тавља пре закључења уговора о раду. 
Фотокопије докумената морају бити ове-
рене. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања.

оШ „горЊа вароШ“
11080 Земун, Добановачка 72
тел. 011/2108-195

Професор српског језика
са 95% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани професор српског језика и 
књижевности, по прописима Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника за основну школу. 
Сви кандидати су обавезни да уз пријаву 
на конкурс поднесу следећа документа: 
доказ да нису осуђивани или под истра-
гом због кривичног дела које их чини 
неподобним за рад у школи, уверење о 
држављанству РС, уверење да имају пси-
хичку и физичку способност за рад у шко-
ли. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана.

основна ШКола 
„Филип КЉајић Фића“
11000 Београд, Гогољева 40
тел. 011/3542-114

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: стручна спрема према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. 
Уз пријаву приложити следећу докумен-
тацију: биографске податке, оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми, 
извод из матичне књиге држављана. Уве-
рење да се против кандидата не води 
истрага и да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
прибавља школа. Доказ о поседовању 
психичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Прија-
ве на конкурс, са потребном документа-
цијом (оверена копија дипломе, извод из 
матичне књиге држављана), послати на 
адресу школе.

Наука и образовање
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основна ШКола 
„павле илић веЉКо“
19335 Душановац
тел. 019/560-023

Наставник музичке културе
са 5% радног времена, за 
рад у издвојеном одељењу у 
Михајловцу

Наставник грађанског 
васпитања
са 25% радног времена, за рад 
у матичној школи у Душановцу 
и издвојеном одељењу у 
Михајловцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове у складу са Законом о раду, Зако-
ном о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (за радно место 
наставника музичке културе), односно у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника који изводе васпит-
но-образовни рад из изборних пред-
мета у основној школи (за радно место 
наставника грађанског васпитања, други 
циклус). Кандидати треба да имају одго-
варајуће образовање, у складу са одред-
бама Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, за рад на 
радном месту наставника музичке кул-
туре, односно у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника који 
изводе васпитно-образовни рад из избор-
них предмета у основној школи, за радно 
место наставника грађанског васпитања 
(други циклус). Кандидати морају да 
имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. 
Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлеж-
на 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 прија-
ва на конкурс. Доказ о неосуђиваности за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, прибавља школа. 
Кандидати треба да имају држављанство 
Републике Србије. Кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс и следеће 
доказе, у оригиналу или у овереној фото-
копији: диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству које није ста-
рије од 6 месеци, извод из матичне књи-
ге рођених, издат на новом обрасцу. Кан-
дидати који се пријављују на конкурс за 
радно место наставника грађанског вас-
питања, други циклус, поред наведених 
докумената подносе и доказ о савладано-
сти програма обуке за извођење наста-
ве из предмета Грађанско васпитање за 
одговарајуће разреде (V-VII разред), који 
организује Министарство просвете или 
организација коју овласти Министарство 
просвете. Доказ о испуњености услова да 
лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима-подноси се пре закључења угово-

ра о раду. Пријаве доставити лично или 
поштом, са назнаком: „За конкурс“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

оШ „12. септембар“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел. 030/581-057

Наставник математике
за 88,88% радног времена

Наставник француског језика
за 11% радног времена

Наставник руског језика
за 33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Закону о 
основама система образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држа-
вљанство РС. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: доказ о одговарајућем образо-
вању (према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи), извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци). Сва документа-
ција којом се доказује испуњеност услова 
мора бити достављена школи као ориги-
нал или оверена копија. Остали услови за 
пријем лица у радни однос доказиваће се 
у складу са чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања (лекар-
ско уверење се доставља пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља установа по службеној дуж-
ности). Рок за пријављивање је 8 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи 
сву потребну документацију и достави 
лично или на адресу школе.

пониШтеЊе КонКурса 
предШКолсКа 
установа 
„пЧелиЦа“
19300 Неготин
тел. 019/542-635

Конкурс објављен 25.07.2012. годи-
не, као и исправка конкурса обја-
вљена 08.08.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се у 
целости за радно место: медицинска 
сестра на превентиви-тријажна сес-
тра.

предШКолсКа установа 
„пЧелиЦа“
19300 Неготин
тел. 019/542-635

Медицинска сестра на 
превентиви-тријажна сестра

УСЛОВИ: IV степен средње медицинске 
школе, општи или педијатријски смер, 
обављен приправнички стаж и положен 
стручни испит у складу са прописима о 
здравственој заштити. Кандидати треба 
да испуњавају услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци), оверен пре-
пис дипломе о стручној спреми, оверен 
препис уверења о положеном стручном 
испиту. Доказ да кандидат није осуђи-
ван прибавља установа, а лекарско уве-
рење се доставља пре закључења уго-
вора о раду. Пре доношења одлуке о 
избору, извршиће се провера психофи-
зичких способности за рад са децом и 
ученицима, од стране надлежне службе 
за послове запошљавања, свих канди-
дата који испуњавају услове конкурса, 
а сходно члану 130 ст. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара ПУ и на 
горенаведени број телефона.

техниЧКа ШКола
19300 Неготин, Пикијева 9
тел. 019/545-189, 544-185

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа. Поред 
наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе оверене фотокопије 
или оригинале: сведочанства о стече-
ној стручној спреми, извода из матичне 
књиге рођених, уверења о држављан-
ству. Лекарско уверење о здравственој 
способности подноси се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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предШКолсКа установа 
„пЧелиЦа“
19300 Неготин
тел. 019/542-635

Административни радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, еко-
номски смер, економски техничар. Канди-
дат треба да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс приложити: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци), оверен препис дипломе о стручној 
спреми. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља установа, а лекарско уверење 
се доставља пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
ПУ и на горенаведени број телефона.

пониШтеЊе дела 
КонКурса  
оШ „вера 
радосавЉевић“
19300 Неготин
Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085

Конкурс објављен 03.10.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радна места: 
наставник српског језика и настав-
ник српског језика, са 31% радног 
времена. За остала радна места кон-
курс је непромењен.

оШ „ЉубиЦа 
јовановић 
радосавЉевић“
19321 Подвршка
Маршала Тита 16
тел. 019/806-003

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник хемије
са 20% радног времена

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник руског језика
са 22,22% радног времена

Наставник информатике
са 20% радног времена

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити при-
мљен кандидат који испуњава усло-
ве предвиђене чл. 120 и 121 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања; одговарајуће образовање, односно 
стручна спрема стечена на студијама 
другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, 
као и према чл. 2 и 3 Правилника о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- 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, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010). 
Уз пријаву доставити: биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми; потврду да кандидат 
има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, стече-
но на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци). Доказ о неосуђиваности из става 1 
тачка 3 чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - прибавља 
установа. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

основна ШКола 
„стеФанија 
михајловић“
19323 Брза Паланка, Првомајска 1
тел. 019/85-039, 85-480

Наставник грађанског 
васпитања у вишим разредима
са 5% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, 
односно стручна спрема према Правил-
нику 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, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2000/2009, 
4/2009, 9/09 и 3/10) и Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних 
програма у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник СРС“, бр. 27/88 и 
1/89 и „Сл. гласник - Просветни гласник 
РС“, бр. 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 
17/07, 1/08, 6/08, 8/08, 4/09 и 3/10). Уз 
пријаву доставити: оверен препис или 
фотокопију дипломе; оригинал или фото-
копију извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству, односно ове-

рену фотокопију-не старије од шест месе-
ци. Доказ о неосуђиваности из става 1 
тачка 3 чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - прибавља 
установа. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

пониШтеЊе КонКурса 
предШКолсКа 
установа „невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706

Конкурс објављен 07.11.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, за рад-
но место: контиста-књиговођа, на 
одређено време до повратка рад-
нице са породиљског одсуства, 
поништава се у целости.

оШ „ЉубиЦа 
јовановић 
радосавЉевић“
19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003

Сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, угос-
титељска струка. Уз пријаву достави-
ти: диплому, уверење о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест 
месеци). Доказ о неосуђиваности канди-
дата прибавља установа. Доказ о општој 
здравственој способности доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора 
о раду.

оШ „бранКо 
радиЧевић“
19300 Неготин

1. Наставник математике
на одређено време до повратка 
запосленог са функције 
директора

2. Наставник немачког језика
са 56% радног времена

3. Наставник грађанског 
васпитања - изборни предмет 
другог циклуса основног 
образовања и васпитања, за 5, 
6. и 8. разред
са 25% радног времена

УСЛОВИ: За радно место под ред. бр. 1 
и 2: услови су према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службе-
ни 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, 
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8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/2010); 
за радно место под ред. бр. 3: услови 
су према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних програма у 
основној школи („Сл. гласник СРС-Про-
светни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/03, 
10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 
8/08-испр, 4/09 и 3/10). Поред испуња-
вања општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове у складу са чланом 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву кандидати 
су дужни да доставе следећа документа: 
доказ о одговарајућој врсти и степену 
стручне спреме-оригинал или оверена 
копија, уверење о држављанству-ориги-
нал или оверена копија, извод из матич-
не књиге рођених-оригинал или оверена 
копија, доказ о испуњености услова из 
члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања-да 
лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима, лекарско уверење-доставља се пре 
закључења уговора о раду и доказ из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
уверење о некажњавању-прибавља шко-
ла. Фотокопије докумената морају бити 
уредно оверене.

поЉопривредна 
ШКола 
са домом уЧениКа 
„рајКо боснић“ буКово
19300 Неготин, Буковски пут бб
тел. 019/548-755

Хигијеничар
за рад у Дому ученика школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-II сте-
пен стручне спреме, било које врсте; да 
кандидат има држављанство Републике 
Србије; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених), 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

оШ „свети сава“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

Наставник историје
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор историје, професор историје и гео-
графије, дипломирани историчар. Кан-
дидат треба да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са уче-
ницима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у 
Закону о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оверен препис дипломе; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Документа не смеју бити ста-
рија од 6 месеци, осим новог извода из 
матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење доставља се пре закључења угово-
ра о раду, односно пре заснивања радног 
односа. Уверење из казнене евиденције 
прибавља установа. У поступку одлу-
чивања о избору наставника врши се 
претходна провера психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

основна ШКола 
„велимир марКићевић“
19250 Мајданпек, Светог Саве 39
тел. 030/581-138, 588-105
е-mail: оsvmpek@gmail.com

Наставник српског језика
са 95% радног времена, на 
одређено време до повратка 
одсутне запослене

Дефектолог-олигофренолог
са 50% радног времена, на 
одређено време до повратка 
одсутне запослене

Наставник српског језика
са 33% радног времена, у 
оквиру Пројекта функционалног 
основног образовања одраслих 
„Друга шанса“, на одређено 
време до краја школске године

Наставник математике
са 39,3% радног времена, у 
оквиру Пројекта функционалног 
основног образовања одраслих 
„Друга шанса“, на одређено 
време до краја школске године

Наставник енглеског језика
са 7,28% радног времена, у 
оквиру Пројекта функционалног 
основног образовања одраслих 
„Друга шанса“, на одређено 
време до краја школске године

Наставник примењених наука
са 6,9% радног времена, у 
оквиру Пројекта функционалног 
основног образовања одраслих 
„Друга шанса“, на одређено 
време до краја школске године

Наставник хемије
са 3,9% радног времена, у 
оквиру Пројекта функционалног 
основног образовања одраслих 
„Друга шанса“, на одређено 
време до краја школске године

Наставник предмета: 
Одговорно живљење у 
грађанском друштву
са 8,1% радног времена, у 
оквиру Пројекта функционалног 
основног образовања одраслих 
„Друга шанса“, на одређено 
време до краја школске године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкус достави-
ти: диплому о поседовању одговарајућег 
високог образовања према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, Правил-
нику о врсти образовања наставника за 
остваривање Програма огледа функцио-
налног основног образовања одраслих 
и чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављан-
ству РС. Остали услови за пријем лица у 
радни однос доказиваће се у складу са чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за пријављивање 
је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи сву потребну документацију за 
заснивање радног односа у школи.

гњилане

оШ „братство“
38262 Стрезовце

Наставник енглеског језика

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

Наставник основа информатике 
и рачунарства
са 12,50% радног времена (2 часа 
недељне норме)

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, као и усло-
ве предвиђене чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз 
пријаву кандидат треба да достави: доказ 
од одговарајућем образовању, доказ о 

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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држављанству Републике Србије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Сва потребна документа слати 
на адресу школе.

гимназија 
КосовсКа КамениЦа
39260 Косовска Каменица
Цара Лазара бб

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

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

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

Професор географије
са 50% радног времена (8 часова 
недељне норме)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђне Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у гимназији, као и услове 
предвиђене чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Уз пријаву кандидат треба да достави: 
доказ о одговарајућем образовању, доказ 
о држављанству Републике Србије. Непо-
тпуна и неблаговремена документација 
неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Сва потребна документа слати на адресу 
Гимназије.

медиЦинсКа ШКола 
велиКо ропотово
38267 Ранилуг
тел. 0280/76-002

Професор српског језика и 
књижевнисти
за 12 часова недељне норме, за 
рад у Пасјану

Професор руског језика и 
књижевности
за 6 часова недељне норме, за 
рад у Пасјану

Професор математике
за 6 часова недељне норме за рад 
у Шилову и 6 часова недељно за 
рад у Пасјану

Професор физике
за 8 часова недељне норме за рад 
у Шилову и 8 часова недељно за 
рад у Пасјану

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

Професор латинског језика
за 4 часа недељно за рад у 
Ропотову и по 2 часа недељно за 
рад у Шилову и Пасјану

Професор анатомије и 
физиологије
за 4 часа недељно за рад у 
Шилову и 4 часа недељно за рад 
у Пасјану

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

Професор патологије
по 2 часа недељно, за рад у 
Шилову и Пасјану

Професор фармакологије
за 4 часа недељно за рад у 
Ропотову и по 2 часа недељно за 
рад у Шилову и Пасјану

Професор микробиологије са 
епидемиологијом
за 4 часа недељно за рад у 
Ропотову и по 2 часа недељно за 
рад у Шилову и Пасјану

Професор медицинске 
биохемије
за 4 часа недељно за рад у 
Ропотову и по 2 часа недељно за 
рад у Шилову и Пасјану

Професор инфектологије са 
негом
за 4 часа недељно за рад у 
Ропотову и по 2 часа недељно за 
рад у Шилову и Пасјану

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

Професор хирургије са негом и 
дечје хирургије са негом
за 8 часова недељно за рад у 
Ропотову, 4 часа у Шилову и 4 
часа недељно за рад у Пасјану

Професор неуропсихијатрије 
са негом и дечје 
неуропсихијатрије
за 4 часа недељно за рад у 
Ропотову и по 2 часа недељно за 
рад у Шилову и Пасјану

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

Професор гинекологије и 
акушерства са негом
за 2 часа недељно за рад у 
Ропотову и по 2 часа недељно за 
рад у Шилову и Пасјану

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

На одређено време за наставнике 
за извођење вежби и блок наставе 
из предмета предвиђених планом и 
програмом, а који се изводе у Здрав-
ственом центру у Врању:

Интерна медицина са негом
за 35 часова недељно
2 извршиоца

Хирургија са негом и дечја 
хирургија са негом
за 42 часа недељно
2 извршиоца

Инфектологија са негом
за 16 часова недељно

Неуропсихијатрија са негом 
и дечја неуропсихијатрија са 
негом
за 15 часова недељно

Педијатрија са негом
за 29 часова недељно
2 извршиоца

Гинекологија и акушерство са 
негом и акушерство са негом
за 8 часова недељно

Професор грађанског 
васпитања
за 8 часова недељно за рад у 
Ропотову и по 4 часа недељно за 
рад у Шилову и Пасјану

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице по условима прописа-
ним законом, и ако има: одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике 
Србије. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1 тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 
3 прибавља установа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Уз пријаву кандидат прила-
же: диплому о завршеном факултету, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству. Пријаву са документацијом слати 
на адресу: Медицинска школа, Велико Ропо-
тово, 38267 Ранилуг, број тел. 0280/76-002.
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техниЧКа ШКола
38260 Косовска Каменица
Цара Лазара бб
тел. 064/6620-909, 0280/372-498

Професор математике
за 14 часова недељне норме

Професор машинске групе 
предмета
за 16 часова недељне норме

Професор енглеског језика
за 6 часова недељне норме, на 
одређено време до повратка 
одсутне запослене

Професор грађанског 
васпитања
на одређено време, за 3 часа 
недељне норме

УСЛОВИ: Поред општих услова пред-
виђених законом, кандидат треба да има 
и завршен одговарајући факултет, пред-
виђен Правилником о систематизацији 
радних места. Конкурсна документација 
(диплома, држављанство и захтев) дос-
тавља се лично у просторијама Технич-
ке школе или на адресу школе. Контакт 
телефони: 064/6620-909, 0280/372-498. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања.

оШ „свети сава“ 
паралово
Са истуреним одељењем у Понешу
38250 Гњилане-Шилово

Професор српског језика
за рад у Паралову

Професор руског језика

Професор енглеског језика
2 извршиоца

Професор музичке културе
за 10 часова

Професор физике
за 12 часова

Професор математике
за рад у Понешу, за 16 часова

Професор биологије
за 16 часова

УСЛОВИ: Горенаведене послове могу 
обављати лица која испуњавају услове 
из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и покажу задо-
вољавајуће резултате на психофизичкој 
провери. Уз пријаву доставити: овере-
ну фотокопију дипломе (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење 
да кандидат није под истрагом и да није 
осуђиван и лекарско уверење. Пријаве 
слати на адресу школе. Рок за подноше-
ње пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

оШ „свети сава“
Јасеновик, СО Ново Брдо

Наставник математике
за 4 часа недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

Наставник руског језика
за 8 часова недељно

Наставник биологије
за 4 часа недељно

Наставник српског језика
за 4 часа недељно

Наставник ликовне културе
за 5 часова недељно

Наставник историје
за 7 часова недељно

Натавник српског језика
за 14 часова недељно, на 
одређено време до истека 
мандата директору школе

Наставник информатике
за 4 часа недељно, на одређено 
време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник грађанског 
васпитања
за 4 часа недељно, на одређено 
време

УСЛОВИ: Поред општих услова, канди-
дат треба да испуњава и следеће услове: 
да има одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена-мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке студије или струковне студије, у складу 
са Законом о високом образовању; да има 
психичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван за кривич-
но дело за које је изречена казна затвора 
у трајању од најмање три месеца или за 
дело против достојанства личности и мора-
ла. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ 
о стручној спреми; доказ о здравственом 
стању; да кандидат није осуђиван; извод 
из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу школе.

оШ „миладин поповић“
Бостане

Наставник математике
за 16 часова недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

Наставник руског језика
за 8 часова недељно

Наставник географије
за 5 часова недељно, на одређено 
време

Наставник домаћинства
за 2 часа недељно, на одређено 
време

Наставник народне традиције
за 5 часова недељно, на одређено 
време

Наставник грађанског 
васпитања
за 6 часова недељно, на одређено 
време

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: да 
има одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена-мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке студије или струковне студије, у скла-
ду са Законом о високом образовању, да 
има психичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван за 
кривично дело за које је изречена казна 
затвора у трајању од најмање три месеца 
или за дело против достојанства лично-
сти и морала. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: доказ о стручној спреми; доказ 
о здравственом стању; да кандидат није 
осуђиван; извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
адресу школе.
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оШ „доситеј обрадовић“
Прековце
38255 Ново Брдо

Наставник математике
за 16 часова недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

Наставник енглеског језика
за 14 часова недељно

Наставник енглеског језика
за 4 часа недељно

Наставник руског језика
за 8 часова недељно

Наставник домаћинства
за 2 часа недељно, на одређено 
време

Наставник народне традиције
за 4 часа недељно, на одређено 
време

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: да 
има одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена-мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке студије или струковне студије, у скла-
ду са Законом о високом образовању, да 
има психичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван за 
кривично дело за које је изречена казна 
затвора у трајању од најмање три месеца 
или за дело против достојанства лично-
сти и морала. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: доказ о стручној спреми; доказ 
о здравственом стању; да кандидат није 
осуђиван; извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
адресу школе.

основна ШКола 
„десанКа 
маКсимовић“
38260 Косовска Каменица
Цара Лазара бб

Наставник руског језика
2 извршиоца

Наставник енглеског језика
за 71,43% радног времена (10 
часова недељне норме)

Наставник математике

Наставник математике
за 85,71% радног времена (8 
часова недељне норме)

Наставник ромског језика

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

Наставник географије
за 56,25% радног времена (9 
часова недељне норме), на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

Наставник географије
за 43,75% радног времена (7 
часова недељне норме), на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Заинтересовани кандидати могу пре-
дати молбе у просторијама школе или их 
послати на адресу школе.

оШ „веЉКо 
дугоШевић“
38267 Ранилуг
тел. 0280/75-046

Наставник српског језика
за 5 часова недељне норме 
(35,7%)

Наставник руског језика
за 18 часова (1 норма+28,57%)

Наставник математике
за 4 часа недељне норме 
(28,57%)

Наставник енглеског језика
за 14 часова недељне норме - 10 
часова у првом циклусу основног 
образовања и 4 часа другом циклусу 
основног образовања (91,07%), 
на одређено време до повратка 
одсутне запослене са боловања, а 
најдуже до 31.08.2014. године

Наставник ликовне културе
за 4 часа недељне норме (25%)

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања 
и вапитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09 И 52/11) и услови предвиђени Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Уз захтев доставити: оверену копију 
дипломе о стручној спреми; уверење о 
држављанству (оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оверена копија). 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве доставити на 
адресу школе. Ближе информације могу се 
добити у служби школе и на број телефо-
на: 0280/75-046.

оШ „трајКо перић“
Велико Ропотово
38267 Велико Ропотово-Ранилуг

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор ликовне културе.

Наставник руског језика
на одређено време до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор руског језика.

Наставник свакодневног 
живота у прошлости
на одређено време, са 25% 
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор историје.

Библиотекар
на одређено време, са 75% 
радног времена

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

ОСТАЛО: У радни однос у школи може 
да буде примљено лице под условима 
прописаним законом, и ако има: одгова-
рајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. 
Рок за пријаве је 8 дана.

техниЧКа ШКола
Село Врбовац, Косовска Витина
38263 Врбовац

Наставник математике
за пуну норму рада (14 часова)
2 извршиоца

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

Наставник енглеског језика
за пуну норму рада (14 часова), 
на одређено време

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

Наставник руског језика
за пуну норму рада (14 часова)

Наставник руског језика
за 10 часова непосредног рада 
(0,71% норме часова)
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Наставник физике
за 6 часа недељне наставе (0,38% 
норме)

Наставник филозофије
за 2 часа непосредног рада 
(0,12% норме)

Наставник грађанског 
васпитања
за 9 часова недељне наставе 
(0,56% норме часова), на 
одређено време

Наставник историје
за 11 часова недељне наставе 
(0,69% норме)

Наставник ликовне културе
за 1 час недељне наставе (0,063% 
норме)

Наставник музичке уметности
за 1 час недељне наставе (0,063% 
норме)

Наставник устава и права 
грађана
за 1 час недељне наставе (0,063% 
норме), на одређено време до 
окончања радног спора

Наставник уставног и 
привредног права
за 4 часа недељне наставе (0,25% 
норме), на одређено време до 
окончања радног спора

Библиотекар

Наставник електротехнике
за 2 часа недељне наставе  
(0,125% норме)

Наставник електротехнике и 
електронике
за 2 часа недељне наставе  
(0,125% норме)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: поседовање одгова-
рајућег виског образовања према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама и Правилнику о 
организацији и систематизацији послова; 
поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ о непостојању дискри-
минаторног понашања. Лекарско уве-
рење кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпу-

не пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса слати на адресу школе.

ЧаЧаК

основна ШКола у гуЧи
32230 Гуча, Лучани, Пионирска 5
тел. 032/854-141

Наставник музичке културе
за 50% радног времена

Наставник ликовне културе
на одређено време, за 50% 
радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

Професор разредне наставе
на одређено време
2 извршиоца

Професор техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог са боловања, 
за 80% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог са боловања, 
за 30% радног времена

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

Спремачица
на одређено време, за 50% 
радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Турици

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основ-
на школа.

Професор енглеског језика
на одређено време, за 25,3% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

Наставник математике
на одређено време, за 19% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

Наставник српског језика
на одређено време, за 18% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

Наставник дигиталне 
писмености
на одређено време, за 15,3% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

Наставник биологије
на одређено време, за 6,4% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

Наставник предузетништва
на одређено време, за 7,1% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

Наставник разредне наставе 
(математика)
на одређено време, за 28% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

Наставник разредне наставе 
(српски језик)
на одређено време, за 28% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

Наставник предмета: Основне 
животне вештине и одговорно 
живљење
на одређено време, за 30% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
одговарајућег занимања.

Наставник географије
на одређено време, за 9,4% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

Наставник историје
на одређено време, за 9,4% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

Наставник хемије
на одређено време, за 9,4% 
радног времена - Програм огледа 
функционалног образовања 
одраслих

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

ОСТАЛО: У радни однос може да буде 
примљено лице под условима прописа-
ним законом, и ако има: одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, вас-
питача и стручних сарадника у основној 
школи; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
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Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Уверење о здравственој способ-
ности доставља изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа. Проверу пси-
хофизичких способности врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Уве-
рење о неосуђиваности прибавља шко-
ла по службеној дужности. Кандидати за 
радна места која остварују Програм огле-
да функционалног образовања одраслих 
морају имати одговарајуће образовање, 
у складу са Правилником о врсти обра-
зовања наставника који остварују Про-
грам огледа функционалног образовања 
одраслих. Кандидати морају да имају и 
савладан Интегрални програм обуке за 
остваривање Програма функционалног 
основног образовања одраслих. 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 „22. деЦембар“
32215 Доња Трепча, Чачак
тел. 032/824-251

Наставник српског језика
на одређено време у својству 
приправника, за 95% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању, а према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника у 
основној школи и члана 8 став 2 Закона 
о о сновама система образовања и вас-
питања. Кандидати треба да испуњавају 
услове за пријем у радни однос из члана 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09).

Домар
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: V, IV, III и II степен стручне 
спреме, машинске струке, саобраћајне, 
пољопривредне, електро или молерско-
фарбарске струке.

Радник на одржавању чистоће - 
хигијеничар
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за рад у истуреном 
одељењу у Горњој Трепчи

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основ-
на школа.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз мол-
бу на конкурс доставе: оригинале или 
оверене фотокопије дипломе о степену 
стручне спреме, уверења о положеном 
испиту за лиценцу, извода из матичне 
књиге рођених, уверења о држављан-
ству, лекарског уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Сви кандида-
ти треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-

тања („Службени гласник РС“, бр. 72/09). 
Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва слати на адресу школе. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „сретен лазаревић“
32252 Прилике, Ивањица
тел. 032/5462-106

Професор француског језика
за 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор француског језика, положен 
стручни испит за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника.

Професор математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор математике, положен струч-
ни испит за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника.

Професор музичке културе
за 45% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор музичке културе, положен 
стручни испит за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника.

Логопед
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани дефектолог-логопед, поло-
жен стручни испит за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене чл. 120-122 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/09) 
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. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

оШ „мићо матовић“
Катићи
32253 Брезова, Ивањица
тел. 032/873-305

Наставник математике-
приправник
за 89% радног времена, за рад у 
матичној школи у Катићима

Наставник математике-
приправник
за 89% радног времена, за 
рад у издвојеном одељењу у 
Мочиоцима

Наставник енглеског језика-
приправник
за 60% радног времена, за рад 
са млађим разредима у матичној 
школи у Катићима и издвојеним 
одељењима у Мочиоцима, Белој 
Цркви, Равној Гори и Шаренику

Наставник физике-приправник
за 60% радног времена, за рад 
у матичној школи у Катићима 
и издвојеном одељењу у 
Мочиоцима

Наставник музичке културе-
приправник
за 50% радног времена, за рад 
у матичној школи у Катићима 
и издвојеном одељењу у 
Мочиоцима

Наставник информатике-
приправник
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за 35% радног времена, 
за рад у матичној школи у 
Катићима и издвојеном одељењу 
у Мочиоцима

Наставник физичке културе-
приправник
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за рад у матичној школи у 
Катићима и издвојеном одељењу 
у Мочиоцима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању, у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и сарадника у 
настави у стручним школама („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 и 4/2009). 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 РС („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09), односно: 1) да имају одгова-
рајуће образовање; 2) психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни 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 кон-
курс, а доказ из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Доказ из тачке 3 приба-
вља школа. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да доставе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству. Одлука о избору 
кандидата биће донета у законском року 
од осам дана од дана добијања мишљења 
школског одбора о кандидатима - члан 
21 Закона о изменама и допунама Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
52/2011). Пријаве са доказима о испуња-
вању услова слати на адресу школе. 
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Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код директора школе, на 
број телефона: 032/873-733 или секрета-
ра школе, на број телефона: 032/366-094.

оШ „иво андрић“
32308 Прањани
Горњи Милановац
тел. 032/732-521

Наставник математике
за 90% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Каменици

Наставник математике
за 90% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Брезни

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Поред општих усло-
ва за заснивање радног односа, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове 
прописане одредбама из чл. 8, 120 и 122 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилника о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву на 
оглас доставити: оверен препис-фотоко-
пију дипломе о стручној спреми, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију) и 
краћу биографију са прегледом кретања у 
служби. Уверење о здравственој способ-
ности доставља изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати 
на адресу школе. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

оШ „гораЧићи“
32232 Горачићи, Гуча, Лучани
тел. 032/857-326

Наставник физике
за 30% радног времена

Наставник математике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, за 90% радног 
времена

Наставник географије
на одређено време до повратка 
запослене са боловања, за 35% 
радног времена

Наставник музичке културе
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, за 
25% радног времена

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

Кувар
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

ОСТАЛО: Пријављени кандидати морају 
испуњавати услове прописане законом: 
одговарајуће образовање; да имају пси-
хичку, 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; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству. Уверење о 
здравственој способности доставља иза-
брани кандидат пре заснивања радног 
односа; уверење о неосуђиваности при-
бавља школа по службеној дужности. 
Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва слати на адресу школе. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „милинКо КуШић“
32250 Ивањица, 13. септембар 54
тел. 032/661-117

1. Наставник енглеског језика
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, за 
25% радног времена

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

3. Дефектолог (олигофренолог)
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, за 
50% радног времена

4. Наставник музичке културе
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, за 
35% радног времена

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

5. Лични-персонални асистент 
ученика трећег разреда
на одређено време до краја 
наставне 2012/2013. године, тј. 
до 30.06.2013. године

6. Лични-персонални асистент 
ученика одељења за децу 
ометену у развоју
на одређено време до краја 
наставне 2012/2013. године, тј. 
до 30.06.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
одговарајуће занимање.

7. Наставник разредне наставе
на одређено време до 30.06.2013. 
године, за 56% радног времена

8. Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до 30.06.2013. 
године, за 30% радног времена

9. Наставник математике
на одређено време до 30.06.2013. 
године, за 30% радног времена

10. Наставник техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до 30.06.2013. 
године, за 15% радног времена

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

ОСТАЛО: Кандидат поред општих усло-
ва треба да испуњава и посебне услове 
прописане одредбама чл. 8 став 2 тач. 1 
и 2 и чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), да 
има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о врсти стручне спре-
ме 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); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. 
За радна места под бр. 7, 8, 9 и 10: кан-
дидат мора да испуњава и услове пред-
виђене Правилником о врсти образовања 
наставника који остварују Програм огле-
да функционалног основног образовања 
одраслих („Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 6/11), као и да има 
савладан Интегрални програм обуке за 
остваривање програма функционалног 
основног образовања одраслих. За радна 
места лични-персонални асистент: лични 
асистент се ангажује за асистента детету 
у наставним и ваннаставним активност-
има - у кретању, цртању, објашњавању, 
спремању, обављању личних потреба 
у основној школи; једно радно место је 
за персоналног асистента детета омете-
ног у развоју, а друго похађа трећи раз-
ред основне школе. Кандидат мора има-
ти вишу или високу школу: учитељски 
факултет, факултет за специјалну еду-
кацију и рехабилитацију и савладан про-
грам обуке за персоналне асистенте. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије; за радна места 
под бр. 7, 8, 9 и 10 (наставник разред-
не наставе, наставник српског језика и 
књижевности, наставник математике и 
наставник техничког и информатичког 
образовања)-сертификат о савладаном 
Интегралном програму обуке за оствари-
вање Програма функционалног основног 
образовања одраслих. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова слати на адресу 
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школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара шко-
ле, на број телефона: 032/661-117.

јагодина

основна ШКола 
„бранКо Крсмановић“
35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, са 90% радног времена

Стручни сарадник-педагог
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема одго-
варајућег образовања, у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања 
и васпитања, психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и уче-
ницима, да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља школа), држа-
вљанство РС. Кандидат уз пријаву треба 
да достави доказе о испуњености наведе-
них услова: уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење се доставља пре закључења угово-
ра о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

гимназија
35250 Параћин
Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-549

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка 
запосленог одсутног преко 60 
дана, за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему - професор ликовне умет-
ности, академски сликар, односно дипло-
мирани сликар, академски вајар, односно 
дипломирани вајар, академски графичар, 
односно дипломирани графичар, профе-
сор или дипломирани историчар умет-
ности, лице са завршеним факултетом 
примењене уметности; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад; 
држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља 
школа). Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: уверење о држављанству РС (ориги-
нал или оверену фотокопију), диплому о 
стеченој стручној спреми (оверену фото-

копију), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), 
радну биографију. Документација не сме 
бити старија од 6 месеци. Пријаве и доку-
ментацију доставити у затвореној ковер-
ти, са назнаком: „За конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

гимназија
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник француског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, са 33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији; пси-
хичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да канди-
дати нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених-ориги-
нал или оверена фотокопија, уверење о 
држављанству Републике Србије-ориги-
нал или оверена фотокопија. Кандидати 
женског пола који у дипломи имају једно 
презиме, а у пријави на конкурс друго, 
треба да доставе извод из матичне књи-
ге венчаних-оверена фотокопија. Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са учени-
цима-изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Уверења да 
кандидати нису осуђивани за кривична 
дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3-прибавља 
школа. У поступку одлучивања о избору, 
директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање, применом стандар-
дизованих поступака, по распореду који 
утврђује школа у сарадњи са службом за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Кандидати у пријави треба да наведу број 
телефона за контакт.

КиКинд а

оШ „иво лола рибар“
23313 Нови Козарци
Краља Петра I  42
тел. 0230/356-005

Професор српског језика и 
књижевности
са 17 часова недељно (95% 
норме радног времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор српског језика и књижевности; 
професор српског језика и књижевнос-
ти са општом лингвистиком; професор 
српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом 

књижевношћу; дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским јези-
цима; дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књи-
жевностима; професор, односно дипло-
мирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике; професор за срп-
скохрватски језик са јужнословенским 
језицима; професор српскохрватског 
језика са источним и западним словен-
ским језицима; професор српскохрват-
ског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се обра-
зовно-васпитни рад изводи на мађар-
ском, односно русинском или румунском 
језику; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књи-
жевност; професор југословенске књи-
жевности са страним језиком; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; професор српског 
језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине.

Професор енглеског језика
са 8 часова недељно (44% норме 
радног времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност.

Професор немачког језика
са 6 часова недељно (33% норме 
радног времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик.

ОСТАЛО: да кандидат има држављанство 
РС; да поседује психофизичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да прило-
жи: уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месе-
ци). Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на горенаведени 
број телефона.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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висоКа ШКола 
струКовних студија за 
образоваЊе васпитаЧа 
у КиКинди
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/22-423
е-mail: vsov@businter.net

Наставник за област 
психолошких наука
са 30% радног времена, доктор 
психолошких наука
УСЛОВИ: У звање професора струковних 
студија може да буде изабран кандидат 
који има научни степен доктора наука, 
у научној области за коју се бира, обја-
вљене научне радове и који показује спо-
собност за наставни рад. Поред наведе-
не стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене Законом 
о високом образовању и актима школе: 
држављанство Републике Србије; здрав-
ствена способност; да нису правноснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело 
у складу са чл. 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању. Кандидати уз пријаву 
треба да поднесу: биографију са подаци-
ма о досадашњем раду; препоруку која 
садржи преглед и мишљење о научном 
и стручном раду кандидата из установе у 
којој је кандидат изводио наставу у пре-
тходном периоду, оцену о резултатима 
ангажовања у настави и развоју наставе и 
другим резултатима оцењивања кандида-
та; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом докторату; списак науч-
них и стручних радова и саме радове које 
су у могућности да доставе; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о држављанству, у 
оригиналу или у овереној фотокопији - не 
старији од 6 месеци; лекарско уверење о 
здравственој способности (доставља иза-
брани кандидат); доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавиће школа службеним 
путем. Непотпуне пријаве и пријаве са 
неодговарајућом документацијом неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

оШ „1. оКтобар“
23316 Башаид, Војвођанска 65

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

УСЛОВИ: завршено високо образовање 
и стечено звање: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску матема-
тику и примене; дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику; 
математичар-информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; 
професор информатике-математике; 
дипл. математичар-астроном; дипломи-
рани математичар-примењена математи-
ка; дипломирани информатичар.

Професор енглеског језика у 
вишим разредима
за 10 наставних часова недељно 
(55% норме), на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршено високо образовање и 
стечено звање: професор, односно дип-
ломирани филолог за енглески језик и 
књижевност.

Професор немачког језика
за 16 часова недељне норме 
(88,89% норме), на одређено 
време до повратка запосленог са 
функције

УСЛОВИ: завршено високо образовање и 
стечено звање: професор, односно дип-
ломирани филолог за немачки језик и 
књижевност.

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
краћу биографију и податке о кретању у 
служби, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству издато у 
последњих шест месеци, оверену фото-
копију или препис дипломе о стеченом 
високом образовању. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и учени-
цима подноси се пре закључења уговора 
о раду; проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих пос-
тупака, а уверење прибавља школа, пре 
мишљења органа управљања. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Прија-
ве са потребном документацијом дос-
тавити на горенаведену адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

оШ „васа стајић“
23305 Мокрин, Светог Саве 101

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2012/2013. годину, односно до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена уводна обука према Правилнику о 
програму обуке за педагошког асистен-
та; познавање ромског језика; поседо-
вање сертификата о завршеној обавезној 
обуци за педагошког асистента; психич-
ка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима. Уз прија-
ву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: диплому о завршеној одговарајућој 
школи, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС; уверење о 
завршеној Школи ромологије и сертифи-
кат о завршеној обавезној обуци за педа-
гошког асистента. Пријаве са комплетном 
документацијом послати на горенаведену 
адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

сенћансКа гимназија
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751

Наставник математике
на српском и мађарском 
наставном језику

Наставник математике
са 45% радног ангажовања, на 
српском и мађарском наставном 
језику

Наставник хемије
са 80% радног ангажовања, на 
српском и мађарском наставном 
језику

Наставник музичке културе
са 50% радног ангажовања, на 
српском и мађарском наставном 
језику

Наставник немачког језика
са 70% радног ангажовања на 
неодређено време, на српском 
и мађарском наставном језику 
и 30% радног ангажовања на 
одређено време, на српском и 
мађарском наставном језику

Наставник физике
са 65% радног ангажовања, на 
српском и мађарском наставном 
језику

Наставник српског језика као 
нематерњег језика
са 66% радног ангажовања, на 
српском и мађарском наставном 
језику

Наставник енглеског језика
са 77% радног ангажовања, на 
српском и мађарском наставном 
језику

Наставник латинског језика
са 33% радног ангажовања, на 
српском и мађарском наставном 
језику

Наставник историје
са 25% радног ангажовања, 
на српском и мађарском 
наставном језику у билингвалним 
одељењима

Наставник географије
са 40% радног ангажовања, на 
српском и мађарском наставном 
језику

Наставник мађарског језика и 
књижевности
са 22% радног ангажовања у 
билингвалним одељењима

Школски педагог
са 50% радног ангажовања, на 
српском и мађарском наставном 
језику

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Кандидат треба да има одго-
варајуће образовање; психофизичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике 
Србије; знање мађарског језика. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: уверење 
о стеченом образовању и уверење о 
држављанству. Уверење о некажњавању 
прибавиће установа службеним путем, а 
лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат пре потписивања уговора о раду. 
Предност ће имати кандидат са знањем 
енглеског језика, ради извођења наставе 
у билингвалним одељењима. Пријаве на 
конкурс доставити на горенаведену адре-
су - препорученом поштом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

КосовсКа митровица

елеКтротехниЧКа 
ШКола 
„миладин поповић“
Сушица
38205 Грачаница

Наставник математике
за школску 2012/2013. годину
3 извршиоца

Наставник физике
за 12 часова недељно, за школску 
2012/2013. годину

Наставник музичке уметности
за 3 часа недељно, за школску 
2012/2013. годину

Наставник економике и 
организације предузећа
за 4 часа недељно, на одређено 
време до повратка раднице 
са породиљског боловања, за 
школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них законом у погледу стручне спреме, 
кандидат треба да испуњава и услове 
прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања, Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, сарад-
ника и сарадника у настави у стручним 
школама, односно да има високу струч-
ну спрему, одговарајућа група предмета. 
Пријаве кандидата са доказом о струч-
ној спреми, изводом из матичне књи-
ге рођених, уверењем о држављанству, 
уверењем да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, као и уверењем надлеж-
ног органа да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца или да није 
правоснажном пресудом осуђиван за кри-
вично дело против достојанства личности 
и морала, слати искључиво поштом, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

универзитет у 
приШтини 
ФаКултет уметности
38227 Звечан, Краља Петра I  117
тел. 028/497-924

Наставник у звању доцента за 
ужу стручно-уметничку област 
Флаута, наставни предмет: 
Флаута
на одређено време од 60 месеци

Наставник у звању доцента за 
ужу стручно-уметничку област 
Виолончело, наставни предмет: 
Виолончело
на одређено време од 60 месеци

Сарадник у звању стручног 
сарадника за ужу стручно-
уметничку област Труба
на одређено време од 48 месеци

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Театрологија 
и филмологија, наставни 
предмети: Историја драме и 
позоришта и Историја филма

Наставник у звању ванредног 
или редовног професора 
за ужу стручно-уметничку 
област Сценске игре, наставни 
предмет: Сценске игре

Наставник у звању доцента за 
ужу стручно-уметничку област 
Сценски покрет, наставни 
предмет: Сценске борбе са 
акробатиком
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова, канди-
дати треба да испуњавају и услове пред-
виђене Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010 и 93/2012), Статутом Факултета 
уметности, Правилником о ближим усло-
вима за избор наставника Универзитета у 
Приштини и Факултета уметности и Пре-
порукама о ближим условима за избор 
наставника Националног савета за висо-
ко образовање од 04.05.2007. године, у 
складу са којим ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву при-
ложити следећу документацију: биогра-
фију са библиографијом у три примерка 
са подацима о уметничком, стручном и 
педагошком раду (за извођачки одсек: 
преглед концертних активности, као и 
критички осврти о њима), списак умет-
ничких и стручних радова, као и саме 
радове, диплому о завршеном одгова-
рајућем факултету, односно магистра-
тури и докторату. Биографију са библи-
ографијом са подацима о уметничком, 
стручном и педагошком раду и списак 
уметничких и стручних радова из обла-
сти за коју конкуришу, као и саме радове, 
кандидати достављају у три примерка, 

снимљене на CD-у. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве дос-
тавити на горенаведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

оШ „миладин митић“
38204 Лапље Село

Наставник ликовне културе
за 14 часова, на одређено време 
до повратка радника са функције

Наставник музичке културе
за 13 часова

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
одговарајуће образовање, психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са децом, да кандидат није осуђиван и да 
је држављанин Републике Србије. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Уз пријаву доставити: диплому о 
стручној спреми и уверење о држављан-
ству. Документа доставити лично секре-
тару или послати на адресу школе.

оШ „браћа аКсић“
Липљан

Наставник историје
на одређено време до повратка 
радника, за 7 часова, место рада: 
Рабовце и Старо Грацко

Наставник руског језика
за 12 часова, место рада: Старо 
Грацко, Рабовце и Суви До

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
радника, за 14 часова, место 
рада: Старо Грацко и Рабовце

Наставник географије
за 7 часова, место рада: Суви До и 
Рабовце

Наставник физике
за 12 часова, место рада: Суви До, 
Старо Грацко и Рабовце

Наставник математике
за 8 часова, место рада: Рабовце

Наставник биологије
на одређено време до повратка 
радника, за 14 часова, место 
рада: Липљан, Старо Грацко, Суви 
До и Рабовце

Наставник хемије
за 4 часа, место рада: Старо 
Грацко и Рабовце

Наставник предмета Од играчке 
до рачунара
на одређено време, за 3 часа, 
место рада: Старо Грацко и Суви 
До

Наука и образовање
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Наставник информатике
за 7 часова, место рада: Суви До и 
Старо Грацко

Наставник грађанског 
васпитања
за 1 час, место рада: Липљан

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

оШ „радоШ тоШић“
38334 Осојане, Осојане бб
тел. 063/8640-493

Професор физичког васпитања
са 56,25% норме часова, за рад у 
издвојеном одељењу у Видању

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву треба да 
доставе: оверену копију дипломе; уве-
рење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених. Пријаве на конкурс и 
доказе о испуњености услова слати на 
горенаведену адресу.

OШ „зенуни“
Брод-Драгаш

Директор

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава сле-
деће услове: високо образовање, лицен-
ца за наставника, педагога или психоло-
га, положен испит за директора установе 
и најмање пет година радног стажа у 
области образовања и васпитања. Прија-
ве поднети секретару, у конкурсном року. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана обја-
вљивања. Приложити следећу докумен-
тацију: доказ о стручној спреми-оверена 
копија дипломе; лиценцу-оверена копија; 
доказ о положеном испиту за директора-
оверена копија; доказ о радном искуству-
оверена копија радне књижице и остала 
документа која су потребна за заснивање 
радног односа. Пријаве које буду подне-
те после истека рока и које су непотпуне 
неће се разматрати.

оШ „Кнез лазар“
38207 Доња Гуштерица
тел. 038/86-321

Наставник математике
за 16 часова, за школску 
2012/2013. годину

Наставник руског језика
за 10 часова, за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Уз пријаву доста-
вити следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених, држављанство-
не старије од 6 месеци, уверење да кан-
дидат није осуђиван, лекарско уверење 
о психофизичкој способности. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуна 
документа неће се разматрати.

оШ „КраЉ милутин“
38205 Косовска Грачаница
тел. 038/64-079

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
радника са боловања
2 извршиоца

Наставник биологије
на одређено време до повратка 
радника са функције

Наставник историје
за 5 часова наставе

Наставник географије
за 4 часа наставе

Наставник енглеског језика
за 24 часа наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен стручне спреме за наве-
дено радно место према Правилнику о 
врсти и степену стручне спреме и Пра-
вилнику о систематизацији радних места, 
уверење о држављанству-не старије од 6 
месеци, уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на казну затвора од 
најмање 6 месеци, диплома о стеченом 
образовању. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања.

Краг Ујевац

еКономсКи ФаКултет
34000 Крагујевац
Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Сарадник у звање асистента 
(поновни избор) за ужу 
научну област Менаџмент и 
пословна економија, наставни 
предмети: Увод у менаџмент и 
Предузетнички менаџмент
на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента 
(поновни избор) за ужу научну 
област Менаџмент и пословна 
економија, наставни предмет: 
Стратегијски менаџмент
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија 
одговарајуће научне области, који је пре-
тходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 08,00 и који 
показује смисао за наставни рад, односно 
магистар економских наука одговарајуће 
научне области коме је прихваћена тема 
докторске дисертације и други општи, 
педагошки и посебни услови прописа-
ни Законом, Статутом и другим актима 
Факултета.

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Статистика 
и информатика, наставни 
предмет: Математика у 
економији
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија 
одговарајуће научне области, који је пре-
тходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 08,00 и који 
показује смисао за наставни рад, односно 
магистар ПМФ-а, одсек математике, коме 
је прихваћена тема докторске дисерта-
ције и други општи, педагошки и посебни 
услови прописани Законом, Статутом и 
другим актима Факултета.

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну 
област Статистика и 
информатика, наставни 
предмети: Информационе 
технологије и Базе података
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора 
техничких наука одговарајуће науч-
не области и други општи, педагошки 
и посебни услови прописани Законом о 
високом образовању, Статутом и другим 
актима Факултета и Универзитета у Кра-
гујевцу.

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну 
област Статистика и 
информатика, наставни 
предмети: Информационе 
технологије и Базе података
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора 
техничких наука одговарајуће науч-
не области и други општи, педагошки 
и посебни услови прописани Законом о 
високом образовању, Статутом и другим 
актима Факултета и Универзитета у Кра-
гујевцу.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву доста-
вљају: доказе о испуњавању услова кон-
курса и доказе о испуњености општих 
предуслова у погледу неосуђиваности, 
утврђених чланом 62 став 3 Закона о 
високом образовању и чланом 125е став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу. 
Пријаву са доказима о испуњености усло-
ва тражених конкурсом доставити на 
горенаведену адресу Факултета. Рок за 
пријаву је 15 дана.

Наука и образовање

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла



   |  Број 491  |  14.11.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs42 

основна ШКола 
„станислав сремЧевић“
34000 Крагујевац
Лазе Маринковића 54
тел. 034/300-750

Педагог
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање из чана 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Пра-
вилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 
4/07, 20/07, 1/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 
9/09, 3/10).

Благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
завршена економска школа, у складу са 
Правилником о организацији и система-
тизацији радних места у ОШ „Станислав 
Сремчевић“ у Крагујевцу.

Радник на одржавању хигијене 
(спремачица)
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа, у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији 
радних места у ОШ „Станислав Сремче-
вић“ у Крагујевцу.

ОСТАЛО: да кандидат има држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (уверење прибавља школа); да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима (уверење при-
лаже кандидат који буде примљен по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду). 
Уз пријаву на конкурс кандидат мора да 
поднесе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држа-
вљанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци) и извод из матичне књиге 
рођених. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Додатне 
информације могу се добити код секре-
тара школе, на број телефона: 034/300-
750. Пријаве на конкурс слати поштом, на 
горенаведену адресу школе.

оШ „вуК КараЏић“
34240 Кнић
тел. 034/510-118

Спремачица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, 
завршена основна школа; да кандидат 
има држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
мора да поднесе следећу документацију: 
оверену фотокопију сведочанства; уве-
рење о држављанству Републике Србије 
и извод из матичне књиге рођених (вен-
чаних).

Краљево

исправКа огласа 
оШ „младост“
36217 Врњци
тел. 036/631-468

Оглас објављен 07.11.2012. године 
у публикацији „Послови“, исправља 
се у називу радног места, и треба да 
гласи: професор ликовне културе, 
са 30% радног времена, на одређе-
но време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана.

Шосо „иво лола рибар“
36000 Краљево, Доситејева 5/4
тел. 036/315-242, 329-090
е-mail: ilribar_kv@open.telekom.rs

Домар-ложач

УСЛОВИ: III или IV степен, машинске 
струке; положен стручни испит за рад 
на пословима заштите од пожара по 
програму стручног испита за раднике са 
средњом школом; завршен курс за руко-
ваоца парних котлова. Кандидат треба да 
испуњава услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс доставити: 
доказ о одговарајућој стручној спреми; 
доказ о положеном стручном испиту за 
рад на пословима заштите од пожара; 
доказ о завршеном курсу за руковаоце 
парних котлова; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; 
уверење да се против лица не води кри-
вични поступак. За пријављене канди-
дате предвиђена је провера радних и 
психофизичких способности. Пријаве 
на конкурс доставити на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања. 
За сва ближа обавештења обратити се 
директору школе Маријани Минић.

елеКтро-саобраћајна 
техниЧКа ШКола 
„ниКола тесла“
36000 Краљево, Доситејева 44 б
тел. 036/312-601

Наставник електро групе 
предмета
на одређено време, замена 
запосленог који је изабран за 
директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер електротехни-
ке, дипломирани инжењер електронике, 
професор електротехнике.

Наставник електро групе 
предмета
на одређено време, замена 
запосленог који је у школској 
2012/2013. години распоређен на 
послове помоћника директора, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер електротехнике-
сви смерови енергетског одсека, дипло-
мирани инжењер екетротехнике, смер 
индустријске енергетике, професор елек-
тротехнике, смер јаке струје.

Помоћни наставник за све 
образовне профиле електро 
струке
на одређено време, са 55% 
радног времена

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спре-
ме, инжењер електротехнике, лице са 
стеченим одговарајућим специјалистич-
ким образовањем у подручју рада елек-
тротехника, лице са стеченим одго-
варајућим средњим образовањем у 
четворогодишњем трајању, односно IV 
степен стручне спреме у подручју рада 
електротехника.

Хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основ-
на школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење прилаже 
изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду); да није осуђиван правоснаж-
ном 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. 
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију, не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену копију дипломе, 
односно сведочанства о стеченом одго-
варајућем образовању; извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или овере-
ну копију). Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број теле-
фона: 036/312-601.
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угоститеЉсКо-
туристиЧКа 
ШКола са домом 
уЧениКа
36210 Врњачка Бања, Чајкина 18

Наставник француског језика
са 40% радног времена

Наставник енглеског језика
са 77% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са функције

Наставник куварства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане Законом о основама 
система образовања и васпитања, Зако-
ном о раду, Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама, Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних мес-
та: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
да има високо образовање у складу са 
одредбама члана 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011), а у 
погледу врсте стручне спреме да испуња-
ва услове прописане Правилником о врс-
ти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама. Уз пријаву на 
конкурс приложити: извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 
диплому о врсти и степену стручне спре-
ме. Докази се подносе у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду, а доказ о некажњавању 
прибавља школа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за пријаве је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Одлука о избору кандидата биће доне-
та у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања.

универзитет у 
КрагујевЦу 
ФаКултет за 
хотелијерство и 
туризам 
у врЊаЧКој баЊи
36210 Врњачка Бања
Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Библиотекар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
положен стручни библиотекарски испит 
за библиотекара, познавање рада на 
рачунару, познавање енглеског језика. 
Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, оверену копију дипломе, уверење о 
положеном библиотекарском испиту, уве-
рење о држављанству, доказ о испуња-
вању услова о неосуђиваности. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу Факултета, са 
назнаком: „За конкурс“.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Менаџмент 
и пословање (предмет: 
Менаџмент туристичких 
дестинација)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва опште и посебне услове предвиђе-
не чланом 64 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10 и 93/12), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу (пречишћен текст-број 138 
од 25.01.2011. године и бр. 1529/5 од 
08.11.2011.), Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Одлуком о изменама и допу-
нама Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. 659/07 од 27.09.2012.), Стату-
том Факулета за хотелијерство и туризам 
у Врњачкој Бањи (бр. 784 од 07.06.2011. 
године и бр. 444 од 06.09.2012.), у складу 
са којима ће бити извршен избор прија-
вљених кандидата, као и опште услове за 
заснивање  радног односа утврђене Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05 и 54/09).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достави-
ти: биографију, оверену копију дипломе, 
уверење о држављанству, списак радова 
и радове (доставити у штампаном и елек-
тронском облику), доказе о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђи-
ваности, утврђених чланом 62 став 4 
Закона о високом образовању и чланом 
125е Статута Универзитета у Крагујевцу. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

оШ „Ђура јаКШић“
36340 Конарево

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

Наставник физике
за рад у Конареву и Богутовцу

Наставник немачког језика
за рад у Конареву и издвојеном 
одељењу у Богутовцу, за 35% 
радног времена

Наставник историје
за рад у Конареву, за 85% радног 
времена, на одређено време 
до истека мандата садашњем 
директору школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
одговарајућа врста и степен стручне 
спреме предвиђен Законом и Правилни-
ком о врсти и степену стручне спреме 
наставника у основној школи. На конкурс 
се могу пријавити кандидати који поред 
општих услова предвиђених Законом о 
раду испуњавају и посебне услове пред-
виђене чл. 120 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да 
имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (лекар-
ско уверење се прилаже по доношењу 
одлуке); да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа по службеној дуж-
ности); да имају држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених. Сва 
документа морају бити оригинали или 
оверене фотокопије. Пријаве доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања, на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

КрУшевац

музиЧКа ШКола 
„стеван христић“
37000 Крушевац

Издвојено одељење у Брусу:

Професор клавира-приправник
на одређено време

Професор хармонике

Професор хармонике-
приправник
на одређено време

Професор српског 
традиционалног певања-
приправник
са 12% радног времена, на 
одређено време

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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Професор српског 
традиционалног свирања 
фруле-приправник
са 24% радног времена, на 
одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника у основној музичкој школи, психич-
ка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима, држављанство 
Републике Србије, да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела прописана чланом 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих 
поступака. Доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом, као и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, прибавља 
школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „васа пелагић“
37257 Падеж
тел. 037/696-592

Наставник француског језика
за 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (прилаже се пре закључења уго-
вора о раду), да има држављанство Репу-
блике Србије, да испуњава услове у погле-
ду стручне спреме предвиђене чланом 3д 
Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли, уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (приба-
вља установа). Уз пријаву на конкурс при-
ложити: уверење о држављанству, оверен 
препис-фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о положеном 
стручном испиту. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

исправКа дела 
КонКурса 
маШинсКо 
елеКтротехниЧКа 
ШКола
37000 Крушевац
тел. 037/427-508

Конкурс објављен 07.11.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, испра-
вља се због техничке грешке, за рад-
но место: наставник српског језика 
и књижевности, за 92% радног 
времена, на одређено време ради 
замене, а најдуже до краја школске 
године, и треба да гласи: настав-
ник српског језика и књижевности, 
за 72% радног времена, на одређе-
но време ради замене, а најдуже до 
краја школске године.

оШ „драги маКић“
37262 Бошњане, Вука Караџића 1
тел. 037/798-104

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена, на 
одређено време до повратка 
одсутне запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани економиста-мастер или 
дипломирани економиста који је стекао 
високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године; 
да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију (препис) дипломе о 
стеченој стручној спреми; краћу биогра-
фију; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге 
рођених - венчаних. Лекарско уверење 
о психофизичкој способности за рад кан-
дидат прилаже пре закључења уговора 
о раду. Уверење из казнене евиденције 
о неосуђиваности за горенаведена кри-
вична дела прибавља школа по службе-
ној дужности. Документа не могу бити 
старија од 6 месеци. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву уз потребну документацију дос-
тавити на горенаведену адресу, у року од 
8 дана, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „свети сава“
37265 Бачина, Маршала Тита бб
тел. 037/794-416

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује 
врсту и степен стручне спреме у складу 
са Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 20/07, 1/08, 
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 
3/10), са стеченим називом: професор 
математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и инфор-
матику, дипломирани математичар-
информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математи-
чар за математику економије, професор 
информатике-математике, дипломира-
ни математичар-астроном, дипломира-
ни математичар-примењена математика, 
дипломирани информатичар; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију (препис) дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверење о 
стеченом образовању; уверење о држа-
вљанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; краћу биогра-
фију. Лекарско уверење о психофизич-
кој способности за рад са децом канди-
дат прилаже пре закључења уговора о 
раду. Уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности за горенаведена кривич-
на дела прибавља школа по службеној 
дужности. Кандидати који буду испуња-
вали услове конкурса, пре доношења 
коначне одлуке о избору биће упућени 
на проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима, а на 
основу ужег избора директора. Проверу 
врши служба надлежна за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих 
поступака. О месту и датуму провере 
кандидати ће бити обавештени по истеку 
рока за подношење пријава. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве и потребну документацију 
доставити на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана, са назнаком: „За конкурс“.
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средЊа ШКола
37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-369

Наставник српског језика и 
књижевности
са 27,8% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове из члана 120 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: доказ о стручној 
спреми (оверена копија дипломе или уве-
рења) и уверење о држављанству. Прија-
ве са пратећом документацијом послати 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Информације о кон-
курсу могу се добити на број телефона: 
037/788-369.

предШКолсКа 
установа 
„наШа радост“
37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Васпитач
за рад у припремној групи у 
Доњем Крчину, ради замене 
запослене на породиљском 
одсуству, а најдуже до 07.06.2013. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају опште услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпи-
тања: VI/1 степен стручне спреме, вас-
питач предшколског васпитања и обра-
зовања (више образовање) или високо 
образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основ-
не академске студије) у трајању од три 
године или на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке струковне студије); 
здравствена и психофизичка способност 
за рад са децом. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству Републике Србије; овере-
ну фотокопију трајног извода из матичне 
књиге рођених; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спре-
ми. Документа не могу бити старија од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве са 
пратећом документацијом слати на горе-
наведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити лично и на број 
телефона: 037/788-346.

оШ „аЦа алеКсић“
37230 Александровац
Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства, за рад у издвојеном 
одељењу у Лесковици

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема 
прописана Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(приложити доказ о одговарајућој струч-
ној спреми); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима (лекарско уверење прила-
же изабрани кандидат); да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење прибавља шко-
ла по службеној дужности); да је држа-
вљанин РС (уверење о држављанству). 
У поступку одлучивања о избору настав-
ника, претходну проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве на оглас, 
са документацијом којом се доказује 
испуњавање услова за заснивање радног 
односа, доставити лично или на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа.

оШ „аЦа алеКсић“
37230 Александровац
Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Помоћни кувар
за рад у издвојеном одељењу у 
Плочи

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, угос-
титељске струке, занимање: кувар (при-
ложити доказ о одговарајућој струч-
ној спреми); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима (лекарско уверење прила-
же изабрани кандидат); да није осуђи-
ван 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 је држављанин 
РС (уверење о држављанству доставља 
кандидат). Пријаве на оглас, са докумен-
тацијом којом се доказује испуњавање 
услова за заснивање радног односа, дос-
тавити лично или на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа.

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

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо обра-
зовање за наставника у подручју рада 
школе, педагога и психолога, стече-
но на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама 
у трајању од четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да канди-
дат има физичку, психичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; најмање 
5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег високог образовања; да 
има обуку и положен испит за директора 
установе; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; 
оверена фотокопија дипломе о стеченој 
стручној спреми; оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту 
(испиту за лиценцу); потврда о радном 
стажу; лекарско уверење (не старије 
од шест месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван (не старије од шест месе-
ци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци); 
биографија са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 5 прибавља школа. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

лесКовац

допуна огласа 
техниЧКа ШКола 
власотинЦе
16210 Власотинце

Оглас објављен 07.11.2012. године 
у публикацији „Послови“, допуњује 
се тако што се додају следећа рад-
на места: професор руског језика, 
за 33% радног времена и професор 
математике, за 33% радног време-
на. У осталом делу оглас је непро-
мењен.

Наука и образовање

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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оШ „партизансКи дом“
Доњи Бучумет
16240 Медвеђа

Професор математике
са 80% радног времена

Професор биологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. 
Кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, 
диплому о потребној стручној спреми, 
лекарско уверење да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом сла-
ти. Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „боЖидар 
миЉКовић“
Село Горњи Присјан
16210 Власотинце

1. Професор математике
са 90% радног времена

2. Професор историје
са 25% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са дужности директора 
школе

3. Професор ликовне културе
са 25% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 и 2: 
VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. За радно место под бр. 
3: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме 
у наведеном занимању. Кандидати треба 
да поседују одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме, сагласно Закону о осно-
вама система образовања и васпитања 
и Правилнику о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основним и средњим школама, да 
испуњавају све услове утврђене у чла-
ну 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да имају одгова-
рајуће образовање, да нису правоснажно 
осуђивани, да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се узимати у разма-
трање.

предШКолсКа установа 
деЧији вртић 
„деЧија радост“
16230 Лебане
тел/факс: 016/843-767

Васпитач
на одређено време до повратка 
запослене која обавља послове 
директора, а најдуже до 
15.12.2015. године

УСЛОВИ: VI/1 или VI/2 степен, одгова-
рајуће образовање: васпитач са стече-
ним одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или на 
студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о основама система образовања и васпи-
тања; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
поседовање држављанства Републике 
Србије. Уз пријаву доставити: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију-не старију од 6 месе-
ци); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију-не старију 
од 6 месеци); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању. Доказ 
о здравственој способности подноси се 
пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља установа. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве сла-
ти поштом или предати лично на адресу 
ПУ. Ближе информације на број телефо-
на: 016/843-767.

пу „милКа диманић“
16210 Власотинце, 12. бригаде 34

Сарадник за јавне набавке

Администратор за контролу 
хране

УСЛОВИ: Право на пријаву имају канди-
дати који испуњавају следеће услове: за 
радно место сарадника за јавне набав-
ке - VI степен стручне спреме, економс-
ке струке, 3 године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару; 
за радно место администратора за кон-
тролу хране - VI степен стручне спреме, 
економске струке, смер туризам и угости-
тељство; да кандидат поседује 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 предвиђе-
них законом и наведеног степена струч-
не спреме у наведеном занимању, кан-
дидати су дужни да уз пријаву на оглас 

доставе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи; уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених. Одгова-
рајуће лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду, а уверење 
о некажњавању прибавља установа по 
службеној дужности.

оШ „вуК КараЏић“
Село Тегошница
16212 Свође, Власотинце

1. Професор енглеског језика
са 30% радног времена, за рад у 
подручним одељењима школе у 
Јаковљеву и Јездини

2. Професор математике
са 45% радног времена

3. Професор ликовне културе
са 25% радног времена

4. Педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2 и 4: 
VII/1 степен стручне спреме у наведеним 
занимањима, према Правилнику о врсти 
стручне спреме; за радно место под бр. 3: 
VII/1, VI степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, према Правилнику о врс-
ти стручне спреме. Уз пријаву доставити: 
оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уве-
рење којим се доказује да кандидат није 
осуђиван, уверење да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (прибавља 
се у поступку одлучивања, пре закључи-
вања уговора о раду.

поЉопривредна 
ШКола 
лесКоваЦ
16000 Лесковац, Нишка 65
тел. 016/223-430

Професор пољопривредне 
групе предмета
са 60% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор ветеринарске групе 
предмета
са 46% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године, са искуством на терену

Професор српског језика и 
књижевности
са 25% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

Професор математике
са 66,67% радног времена

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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Професор биологије и 
екологије
са 20% радног времена

Радник на одржавању хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места професора: VII 
степен стручне спреме, према Правил-
нику о врсти стручне спреме; за радно 
место радника на одржавању хигијене: 
основна школа. Кандидати су дужни да 
доставе следећу документацију: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама, као и 
да испуњавају услове предвиђене чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); лекарско уверење 
о психофизичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (не старије од 
6 месеци) - подноси се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом; 
уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом - прибавља школа 
службеним путем. Документацију доста-
вити у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање.

оШ „стојан Љубић“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник математике
са 78% радног времена

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу 
у Горњем Брестовцу, са 89% 
радног времена

Професор разредне наставе
на одређено време до краја 
школске године, за рад у 
издвојеном одељењу у Горњем 
Брестовцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове у погледу стручне спреме у складу 
са одредбама Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држа-
вљанство РС. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Докази о испуњености услова подносе се 
уз пријаву на оглас. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

оШ „доситеј 
обрадовић“
16212 Свође, Власотинце

Професор енглеског језика
са 30% радног времена, за рад у 
издвојеним одељењима школе у 
Борином Долу, Горњем Дејану и 
Златићеву

Професор ликовне културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор енглеског језика у наведеном 
занимању, према Правилнику о врс-
ти стручне спреме; VII/1 или VI степен 
стручне спреме, професор наставник 
ликовне културе у наведеном занимању, 
према Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву 
доставити: оверену копију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење којим се доказује да кан-
дидат није осуђиван у смислу члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уверење 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученици-
ма, кандидат доставља пре закључивања 
уговора о раду.

предШКолсКа 
установа 
деЧји вртић „младост“
16240 Медвеђа, Васе Смајића 16
тел. 016/891-137

Васпитач
за рад у васпитној групи у 
Реткоцеру и Маћедонцу

Васпитач
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

Васпитач
за рад у васпитној групи на 
албанском језику у Медвеђи и 
Тупалу

Васпитач
за рад у васпитној групи на 
албанском језику у Сијаринској 
Бањи и Равној Бањи

Васпитач
за рад у васпитној групи на 
албанском језику у Капиту и 
Ђулекару

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спре-
ме. За сва радна места, кандидати треба 
да испуњавају следеће услове: поседо-
вање одговарајућег образовања VII или 
VI степена стручне спреме, поседовање 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом, поседовање држа-
вљанства Републике Србије, неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривична 

дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаву на оглас доставити: 
доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије (уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених), оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, потврду из суда. Лекар-
ско уверење се доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве слати поштом 
или лично доставити на горенаведену 
адресу. Контакт телефон: 016/891-137.

техниЧКа ШКола 
„боШКо Крстић“
16205 Бојник
Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Професор енглеског језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен, професор 
енглеског језика.

Професор правне групе 
предмета
са 50% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен, професор правне 
групе предмета.

Професор основа филозофије
са 10% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен, професор основа 
филозофије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају одго-
варајући степен стручне спреме, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама, 
као и да испуњавају услове предвиђене 
чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), да имају пси-
хичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима и да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: диплому о стече-
ном високом образовању (оверену фото-
копију) или уверење о стеченом високом 
образовању ако диплома није уручена; 
уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду са изаб-
раним кандидатом. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаву на оглас доставити лично или на 
адресу школе.
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лоЗниц а

исправКа дела огласа 
оШ „милоШ гајић“
Амајић
15318 Мали Зворник, Језерска бб
тел. 015/466-008

Оглас објављен 07.11.2012. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: наставник физичког васпи-
тања, са 60% радног времена, за 
рад у матичној школи, исправља се 
у делу УСЛОВИ, тако што се поред 
постојећег члана додају и: чл. 8 и 
чл. 121 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Сви оста-
ли делови огласа су непромењени.

оШ „ниКола тесла“
15322 Велика Река
тел. 015/464-114

Професор физичког васпитања
са 30% радног времена (20% 
спортске активности и 10% 
професор физичког васпитања)

Библиотекар
са 40% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године, односно до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 8 и чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 55/2011) и да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на оглас доста-
ве следећа документа, у оригиналу или у 
овереном препису: доказ о стручној спре-
ми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да нису 
осуђивани. Уверење о здравственој спо-
собности подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. 
Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Нацио-
нална служба за запошљавање у Лоз-
ници, применом стандардизованих пос-
тупака. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање.

оШ „браћа рибар“
15317 Доња Борина
тел. 015/7796-048

Наставник биологије
са 20% норме, на одређено време

Наставник математике
са 22% норме, на одређено време

Наставник музичке културе
са 40% норме, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Поред услова про-
писаних чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђе-
не Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија). Лекар-
ско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду, а уверење о неосуђива-
ности прибавља школа. Пријаве слати на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања, са назнаком: „За конкурс 
за наставника“. Избор између пријавље-
них кандидата биће извршен у року од 30 
дана од истека рока за пријаву на оглас. 
У поступку одлучивања о избору настав-
ника директор прибавља мишљење 
школског одбора, након извршене прет-
ходне провере психофизичких способно-
сти кандидата. Проверу психофизичких 
способности кандидата врши надлежна 
служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ниш

гимназија 
„бора станКовић“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-621

Наставник рачунарства и 
информатике
са 55% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: професор информатике, 
односно дипломирани информатичар; 
професор математике, односно дипло-
мирани математичар, смер рачунарство 
и информатика; дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови осим енер-
гетског; дипломирани инжењер елек-
тронике, сви смерови осим индустријске 
енергетике; дипломирани инжењер за 
информационе системе, односно дип-
ломирани инжењер организације за 
информационе системе или дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци 
за информационе системе, информационе 
системе и технологије; дипломирани 
инжењер информатике, односно дипло-
мирани инжењер рачунарства; дипломи-
рани економиста, смерови: кибернетско-

организациони, економска статистика и 
информатика, економска статистика и 
кибернетика, статистика и информатика 
или статистика, информатика и квантна 
економија; дипломирани информатичар; 
дипломирани информатичар-пословна 
информатика; дипломирани информати-
чар-професор информатике; дипломира-
ни информатичар-мастер; дипломирани 
професор информатике-мастер; дипло-
мирани информатичар-мастер пословне 
информатике; наставу може да изводи 
и лице са завршеним факултетом које је 
у току студија савладало програм рачу-
нарства и информатике у трајању од 
најмање 4 семестра. Испуњеност услова 
утврђује Министарство просвете и науке.

Наставник пословних пакета и 
интернета
са 40% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: професор математике и рачу-
нарства; дипломирани математичар, смер 
рачунарство и информатика; професор 
информатике; дипломирани инжењер 
информатике; дипломирани математичар 
или професор математике који је у току 
студија савладао програм рачунарства и 
програмирања у трајању од најмање 4 
семестра; дипломирани инжењер елек-
тротехнике или професор информатике 
који је у току студија савладао програм 
рачунарства и програмирања у трајању 
од најмање 4 семестра; дипломирани 
инжењер организације рада, смер за 
информационе системе; дипломирани 
инжењер рачунарства.

Наставник графике
са 20% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: професор математике и рачу-
нарства; дипломирани математичар, смер 
рачунарство и информатика; професор 
информатике; дипломирани инжењер 
информатике; дипломирани математичар 
или професор математике који је у току 
студија савладао програм рачунарства и 
програмирања у трајању од најмање 4 
семестра; дипломирани инжењер елек-
тротехнике или професор информатике 
који је у току студија савладао програм 
рачунарства и програмирања у трајању 
од најмање 4 семестра; дипломирани 
инжењер организације рада, смер за 
информационе системе; дипломирани 
инжењер рачунарства.

Наставник практикума
са 10% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: професор математике и рачу-
нарства; дипломирани математичар, смер 
рачунарство и информатика; професор 
информатике; дипломирани инжењер 
информатике; дипломирани математичар 
или професор математике који је у току 
студија савладао програм рачунарства и 
програмирања у трајању од најмање 4 
семестра; дипломирани инжењер елек-
тротехнике или професор информатике 
који је у току студија савладао програм 
рачунарства и програмирања у трајању 
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од најмање 4 семестра; дипломирани 
инжењер организације рада, смер за 
информационе системе; дипломирани 
инжењер рачунарства.

Наставник филозофије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: професор филозофије, односно 
дипломирани филозоф. Наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Филозофија може да изводи и 
професор филозофије и социологије.

Наставник психологије
са 60% радног времена, на 
одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор психологије; дипло-
мирани психолог; дипломирани школски 
психолог-педагог.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање 
(доказ доставити уз пријаву на конкурс); 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ 
доставити приликом закључења уговора 
о раду); да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља установа по служ-
беној дужности); држављанство Репу-
блике Србије (доставља се уз пријаву на 
конкурс); извод из матичне књиге рође-
них (доставља се уз пријаву на конкурс). 
Вршиће се и претходна провера психофи-
зичких способности кандидата од стране 
Националне службе за запошљавање 
у Нишу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ШКола моде и лепоте
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник основа фризуре и 
власуљарства

УСЛОВИ: лице са високим образовањем 
и претходно завршеном специјализа-
цијом-креатор сценске маске, естетичар 
специјалиста за декоративну козмети-
ку-шминкер, односно средњим образо-
вањем-женски фризер, мушки фризер, 
сценски маскер и власуљар.

Наставник сценске шминке
са 50% радног времена

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и 
претходно завршеном специјализацијом-
креатор сценске маске; лице са вишим 
образовањем и претходно завршеном 
специјализацијом-креатор сценске маске 
или естетичар специјалиста за декора-
тивну козметику-шминкер; креатор сцен-
ске маске са петогодишњом праксом; 
естетичар специјалиста за декоративну 
козметику-шминкер са петогодишњом 
праксом.

Наставник историје позоришта
са 15% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани режисер; дипло-
мирани драматург; дипломирани глумац.

Наставник козметологије 
(теорија и вежбе)
са 40% радног времена

УСЛОВИ: а) теорија: дипломирани фар-
мацеут, специјалиста козметолог; б) 
вежбе и практична настава у блоку: дип-
ломирани фармацеут, специјалиста коз-
метолог; дипломирани фармацеут.

Наставник медицинске 
биохемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: а) теоријска настава: дипло-
мирани фармацеут, специјалиста за 
медицинску биохемију; доктор медици-
не, специјалиста за клиничку биохемију; 
дипломирани фармацеут; дипломирани 
биохемичар; дипломирани фармацеут-
медицински биохемичар; дипломирани 
биохемичар-мастер; б) вежбе и практич-
на настава у блоку: дипломирани фарма-
цеут, специјалиста за медицинску биохе-
мију; доктор медицине, специјалиста за 
клиничку биохемију; дипломирани фар-
мацеут; дипломирани биохемичар; дип-
ломирани фармацеут-медицински биохе-
мичар; дипломирани биохемичар-мастер; 
виши лабораторијски техничар.

Наставник естетске неге
са 20% радног времена

УСЛОВИ: а) теорија: дипломирани фар-
мацеут, специјалиста козметолог; виши 
естетичар-козметичар; б) вежбе и прак-
тична настава у блоку: виши естетичар-
козметичар.

Наставник познавања 
препарата
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, спе-
цијалиста козметологије.

Наставник теорије масаже
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
за физикалну медицину и рехабилита-
цију.

Наставник вежби масаже
са 75% радног времена

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техни-
чар.

Наставник информатике и 
рачунарства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике, 
односно дипломирани информатичар; 
професор математике, односно дипло-
мирани математичар, смер рачунарство 
и информатика; дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови, односно 
одсеци; дипломирани инжењер елек-
тронике, сви смерови, односно одсеци; 
дипломирани инжењер за информационе 
системе, односно дипломирани инжењер 
организације за информационе системе 
или дипломирани инжењер организа-
ционих наука, одсеци за информационе 

системе, информационе системе и тех-
нологије; дипломирани инжењер инфор-
матике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економиста, 
смерови: кибернетско-организациони, 
економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, ста-
тистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; про-
фесор технике и информатике; дипломи-
рани математичар; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; 
професор математике и рачунарства.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о 
стручној спреми, уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених.

сигурна Кућа за 
Жене и деЦу Жртве 
породиЧног насиЉа
18000 Ниш

Психолог

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 годи-
не и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области психо-
лошких наука; држављанство Републике 
Србије; општа здравствена способност; 
да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање посло-
ва у установи. Кандидати су дужни да 
уз пријаву приложе оригинале или ове-
рене копије доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Прија-
ве слати на адресу: Управа за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заш-
титу Ниш, Пријездина 1.

граЂевинсКа техниЧКа 
ШКола „неимар“
18000 Ниш, Београдска 18

Наставник стручних предмета 
геодетске струке
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани геодетски 
инжењер.

Благајник

УСЛОВИ: економски техничар.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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оШ „бранислав нуШић“
18202 Доња Трнава
тел. 018/4601-218

Васпитач припремног 
предшколског образовања и 
васпитања

УСЛОВИ: више, односно високо образо-
вање стечено на студијама првог степена 
(основне струковне или основне академс-
ке студије) у трајању од 3 године или на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије)-васпитач; психичка, 
физичка и здравствена способност за 
рад са децом; да кандидат није осуђи-
ван 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. У поступку одлучи-
вања о избору васпитача, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на пре-
тходну проверу психофизичких способ-
ности, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Проверу 
психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. У року од 8 
дана од дана добијања резултата прове-
ре, директор прибавља мишљење орга-
на управљања. Уз пријаву доставити, у 
оригиналу или у овереној копији: дипло-
му, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

основна ШКола 
„сретен младеновић 
миКа“
18000 Ниш, Шабачка 20

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спре-
ме (диплома); познавање ромског језика; 
држављанство Републике Србије (уве-
рење); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима 
(доказ 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 обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља 
установа по службеној дужности). Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

основна ШКола 
„стојан ЖивКовић 
столе“
18216 Трњане
тел. 018/4844-250

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
дозвола за рад за наставника, педаго-
га или психолога, и то: за рад у школи 
оне врсте и подручја рада којој припа-
да ова школа; обука и положен испит за 
директора школе (кандидат је дужан да 
у року од годину дана од дана ступања 
на дужност, односно доношења подза-
конског акта који регулише ову материју, 
положи испит за директора); најмање 5 
година рада у установи за образовање и 
васпитање на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; испуњеност услова за 
пријем у радни однос у установи за обра-
зовање и васпитање из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим високим 
образовањем из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања, за директора школе може бити иза-
брано и лице које поседује одговарајуће 
образовање из члана 8 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање на студијама 
првог степена, студијама у трајању од 3 
године или више образовање) за настав-
ника оне врсте школе којој припада ова 
школа; дозвола за рад; обука и положен 
испит за директора школе (кандидат је 
дужан да у року од годину дана од дана 
ступања на дужност, односно доноше-
ња подзаконског акта који регулише ову 
материју, положи испит за директора); 
најмање 10 година рада у установи за 
образовање и васпитање на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; испуњеност 
услова за пријем у радни однос у устано-
ви за образовање и васпитање из члана 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву достави-
ти: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу; 
доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци и извод из матичне књиге 
рођених); потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања; радну 
биографију; оквирни план рада за време 
мандата; доказе о поседовању органи-
зационих способности (факултативно). 
Лекаско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

оШ „аЦа синадиновић“
Лоћика
18212 Тешица
тел. 018/610-400

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за 
извођење наставе физичког васпитања 
и звање у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просвет-
ни 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); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученици-
ма (уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду); да 
кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља установа по службе-
ној дужности); држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву доставити: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотокопију 
уверења о држављанству; оверен пре-
пис/фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Уверења не могу бити старија 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

основна ШКола 
„јован јовановић змај“
18226 Алексиначки Рудник
Трг рудара бб
тел. 018/882-033

Наставник хемије
са 9,4% радног времена, за рад 
у оквиру програма ФООО, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (уверење доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора 
о раду); да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља установа по служ-
беној дужности); држављанство Републи-
ке Србије; савладан програм обуке за рад 
на Пројекту ФООО. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о држављанству РС-не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них; сертификат о савладаном програму 
обуке за рад на Пројекту ФООО. Прове-
ру психофизичких способности кандида-
та који испуњавају све услове конкурса, 
а који су се благовремено и са потпуном 
документацијом пријавили на конкурс и 
који уђу у ужи избор, извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање у Нишу, 
применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна документација се не враћа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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угоститеЉсКо 
туристиЧКа ШКола
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Просветни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011 и 8/2011): професор математике; 
дипломирани математичар; дипломира-
ни математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар 
- информатичар; професор математике 
и рачунарства; дипломирани математи-
чар за математику економије; професор 
информатике - математике; дипломирани 
математичар - астроном; дипломирани 
математичар - примењена математика; 
дипломирани информатичар; дипломира-
ни математичар - професор математике; 
дипломирани математичар - теоријска 
математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом: 
основи геометрије); професор хемије - 
математике; професор географије - мате-
матике; професор физике - математике; 
професор биологије - математике; дип-
ломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; про-
фесор математике - теоријско усмерење; 
професор математике - теоријски смер; 
дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику; дипломирани мате-
матичар - математика финансија.

Наставник географије и 
туристичке географије
са 75% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школа-
ма („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): професор географије; дипло-
мирани географ; дипломирани географ-
просторни планер.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да 
доставе: диплому о стеченом високом 
образовању, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених/вен-
чаних, све у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору настав-
ника директор врши ужи избор канди-
дата, које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности, у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих посту-
пака. У року од 8 дана од дана добијања 
резултата провере, директор прибавља 
мишљење органа управљања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

основна ШКола 
„војислав илић млаЂи“
18106 Хум, Данила Прице 108
тел. 018/693-003

Ложач
са 50% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Рујнику

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 
машинске струке, са положеним испи-
том за руковаоца парних котлова и друга 
звања у том занимању. Уз пријаву доста-
вити: доказ о стручној спреми; уверење о 
положеном испиту за руковаоца парних 
котлова; уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа, а лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Документа се доста-
вљају у оригиналу или у овереној копији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

основна музиЧКа ШКола 
„владимир ЂорЂевић“
18220 Алексинац
Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник хармонике

УСЛОВИ: дипломирани музичар-акорде-
ониста.

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник гитаре
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: дипломирани музичар-гитари-
ста.

Наставник флауте
са 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-флаути-
ста.

Наставник клавира
са 55% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Ражњу

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пија-
ниста.

Наставник хармонике
за рад у издвојеном одељењу у 
Ражњу

УСЛОВИ: дипломирани музичар-акорде-
ониста.

Наставник виолине
са 90% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Ражњу

УСЛОВИ: дипломирани музичар-виоли-
ниста.

ОСТАЛО: општи услови за рад из Закона 
о раду; услови из члана 120 став 1 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву са биографијом кан-
дидат треба да достави: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, односно уверење о дипломирању, 
уколико диплома још није издата; извод 
из матичне књиге рођених прибављен 
после 27.03.2009. године (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци). Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду 
доставља лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (не старије од 6 месе-
ци). Уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела наведена у члану 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља установа. Про-
веру психофизичких способности канди-
дата врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидати су дужни да 
у пријавИ наведу контакт телефон, како 
би били обавештени о поступку прове-
ре психофизичких способности. Пријаве 
кандидата који не приступе провери пси-
хофизичких способности неће се разма-
трати. Документа се предају у оригиналу 
или у овереној фотокопији, поштом или 
непосредно у секретаријату школе. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

природно-
математиЧКи 
ФаКултет
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну 
област Примењена и 
индустријска хемија, на 
Департману за хемију

УСЛОВИ: доктор хемијских наука. Кан-
дидат уз пријаву треба да достави: 
биографију; оверен препис дипломе о 
докторату; списак научних радова са биб-
лиографским подацима, као и саме радо-
ве (списак радова доставити и у елек-
тронском облику, за сваки рад у часопису 
навести одговарајући линк). Рок за прија-
ву је 15 дана.

пониШтеЊе огласа 
струЧна ШКола 
„дуШан тривунаЦ 
драгоШ“
18360 Сврљиг
Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Оглас објављен 03.10.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се у целости.

Наука и образовање
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предШКолсКа установа 
„пЧелиЦа“
18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/524-990

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09. 
2005. године; на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од 3 годи-
не; одговарајуће више образовање.

Медицинска сестра у групи
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, медицин-
ска сестра-васпитач; више образовање, 
односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основ-
не струковне студије) на којима је лице 
оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста-васпитач.

Спремачица
за рад у вртићу
3 извршиоца

Сервир
за рад у боравку

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основ-
на школа.

Кувар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, угос-
титељске струке.

Возач комбија

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 
возачка дозвола „Б“ и „Ц“ категорије.

ОСТАЛО: Лице које се прима у радни 
однос мора да испуњава услове прописа-
не Законом о основама система образо-
вања и васпитања, Законом о предшкол-
ском васпитању и образовању, Законом о 
раду, Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних места у 
Установи „Пчелица“ Ниш и Правилником 
о приправничком стажу и стручном испи-
ту здравствених радника и здравствених 
сарадника. Лице које се прима у радни 
однос, за сва наведена радна места, мора 
да испуњава и следеће законске услове: 
да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (дока-
зује се лекарским уверењем пре закљу-
чења уговора о раду); да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља установа по служ-
беној дужности, пре закључења уговора 
о раду); да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: 
доказ о стеченом одговарајућем образо-

вању; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених и венчаних. Сва 
документа морају бити оригинали или 
оверене фотокопије, а уверења и изводи 
не могу бити старији од 6 месеци. Кан-
дидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве за 
свако радно место, са назнаком уз коју 
пријаву је приложена тражена докумен-
тација. Кандидати за радна места васпи-
тача и медицинске сестре у групи, које 
директор уврсти у ужи избор, упућују 
се на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученици-
ма. Проверу врши надлежна служба за 
послове запошљавања, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење прија-
ва. У пријавама мора бити тачно наведен 
назив радног места за које се конкурише, 
тачна адреса и контакт телефон. Рок за 
пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

нови па Зар

оШ „јоШаниЦа“
36306 Лукаре, Нови Пазар
тел. 020/448-073

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу 
Жуњевиће

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу 
Крушево

Наставник разредне наставе
на одређено време, закључно са 
31.08.2013. године (радно место 
актуелног помоћника директора 
школе)

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу 
Комиње, на одређено време ради 
замене раднице на породиљском 
одсуству и одсуству ради неге 
детета, закључно са 11.07.2013. 
године, са 22,22% радног 
времена

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време ради замене 
запослене на породиљском 
одсуству и одсуству ради неге 
детета, закључно са 03.07.2013. 
године

Наставник музичке културе
за рад у матичној школи и 
издвојеним одељењима у Муру и 
Комињу, са 90% радног времена

Наставник музичке културе
за рад у издвојеном одељењу 
Мур, са 50% радног времена

Школски психолог
на одређено време ради замене 
раднице на породиљском 
одсуству и одсуству ради неге 
детета, закључно са 06.03.2013. 
године

Наставник босанског језика
за рад у издвојеном одељењу Мур 
и матичној школи, са 33% радног 
времена, на одређено време, 
закључно са 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати 
услове за пријем у радни однос утврђе-
не чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, који 
се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају у току рада. Дока-
зи о испуњености услова из става 1 тач. 
1 и 4 овог члана подносе се уз прија-
ву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2 овог члана пре закључења уговора о 
раду. Доказ из става 1 тач. 3 овог чла-
на прибавља установа. У погледу врсте 
и степена стручне спреме, односно одго-
варајућег високог образовања, потребно 
је да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, сходно чл. 8 став 2 тач. 1 
и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи (за радно 
место наставник босанског језика, тач. 9 
конкурса). Уз пријаву кандидат прилаже 
следећа документа: оригинал или ове-
рену копију дипломе, односно уверења, 
којим доказује одговарајуће високо обра-
зовање, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених. Информације 
у вези са конкурсом на број телефона: 
020/448-073.

еКономсКо 
трговинсКа ШКола
36300 Нови Пазар, 28. новембар 136
тел. 020/318-239

Наставник музичке културе
за 30,86% радног времена

Наставник логике
за 29,14% радног времена

Наставник филозофије
за 36,29% радног времена

Наставник пословне и 
службене кореспонденције
за 18,29% радног времена

Наставник рачунарства и 
информатике
за 17,14% радног времена

Наставник практичне наставе 
са технологијом рада
2 извршиоца

Наука и образовање
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Наставник заштите од пожара и 
заштите на раду
за 10% радног времена

Наставник система обезбеђења
за 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да поседује одговарајуће 
образовање-VII/1 степен стручне спреме, 
прописан Законом, Правилником о врс-
ти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника у настави у стручним 
школама. Уз пријаву на конкурс достави-
ти и одговарајућу документацију: дипло-
му о завршеној школи-факултету, уве-
рење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Уверење да кандидат има 
психофизичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључивања уговора о раду. Доказ 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, прибавља 
установа Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

гимназија
36300 Нови Пазар
Вука Караџића бб
тел. 020/331-471

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити иза-
брано лице које испуњава сладеће усло-
ве: поседовање одговарајућег високог 
образовања из чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама 
другог степена-дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне 
студије, у складу са Законом о високом 
образовању или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005.), за настав-
ника гимназије, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценца); 
обука и положен испит за директора 
установе; поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држа-
вљанства Републике Србије; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период 
од четири године. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс приложити: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављан-
ству; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; 
потврду о радном искуству; преглед кре-
тања у служби са биографским подаци-
ма; доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима.

основна ШКола 
„алеКса Ђилас бећо“
Мојстир
36320 Тутин
тел. 020/466-123

Професор енглеског језика
за рад у матичној школи и 
издвојеним одељењима
2 извршиоца

Професор музичке културе
за рад у матичној школи и 
издвојеном одељењу у Драги, са 
50% радног времена

Професор босанског језика
за рад у матичној школи и 
издвојеном одељењу у Драги, са 
50% радног времена

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу 
у Драги, на одређено време до 
завршетка школске године, 
односно до 31.08.2013. године

Професор физичке културе
за рад у матичној школи и 
издвојеном одељењу у Драги, на 
одређено време до завршетка 
школске године, односно до 
31.08.2013. године

Професор немачког језика
за рад у матичној школи и 
издвојеном одељењу у Драги, са 
10% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може 
да буде примљено лице под условима 
прописаним законом, и ако има: одго-
варајуће образовање; психичку, физич-
ку 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 приложи-
ти: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми. Уверење о здравственом стању 
и о психофизичкој способности за рад 
са ученицима подносе се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа по службеној дуж-
ности. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документима сла-
ти на адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на број теле-
фона: 020/466-123.

оШ „др ибрахим баКић“
Лескова
36320 Тутин
тел. 020/488-007

Наставник математике
са 90% радног времена, у 
школским местима Лескова, 
Режевиће и Суви До
3 извршиоца

Наставник српског језика
са 95% радног времена, за рад у 
Режевићу

Наставник енглеског језика
са 45% радног времена, за рад у 
школском месту Режевиће

Наставник руског језика
за рад у истуреним одељењима
2 извршиоца

Наставник босанског језика
са 60% радног времена, у 
Лескови, Сувом Долу и Режевићу, 
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године
2 извршиоца

Наставник историје
за рад у Лескови, Сувом Долу и 
Режевићу

Наставник биологије
са 20% радног времена, за рад у 
истуреном одељењу у Режевићу

Наставник музичке културе
са 75% радног времена, за рад у 
Лескови и истуреним одељењима 
у Сувом Долу и Режевићу

Наставник разредне наставе
за рад у Сувом Долу

Наставник разредне наставе
за рад у Браћаку

Наставник разредне наставе
за рад у Шароњама, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: стручна спрема према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
и Закону о основама система образовања 
и васпитања, да је кандидат способан за 
рад са децом, да је држављанин Репу-
блике Србије, да се против њега не води 
кривични поступак и да није осуђиван 
на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од шест месеци. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву приложити: уверење о држа-
вљанству, оверен препис дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење да кан-
дидат није осуђиван, лекарско уверење, 
извод из матичне књиге рођених. Ближе 
информације на број тел. 020/488-007.
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оШ „алеКса Шантић“
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Педагог

Наставник математике
са 28% норме

Наставник музичке културе
са 50% норме

Наставник босанског језика
на одређено време, са 57% норме

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да приложе: уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију дипломе 
и уверење да нису под истрагом и да се 
против њих не води кривични поступак. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на конкурс, уз доказе о испуња-
вању прописаних услова за заснивање 
радног односа, предати у просторијама 
школе или поштом, на адресу школе.

оШ „вуК КараЏић“
36320 Тутин, Кулина бана 5
тел/факс: 020/811-180

Професор разредне наставе
за рад у ИО у Добрињи, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

Професор разредне наставе
за рад у ИО у Бујковићу, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

Професор разредне наставе
за рад у ИО Црниш, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Професор разредне наставе-
приправник
за рад у ИО Биохане, на одређено 
време

Професор разредне наставе

Професор немачког језика
норма (100% и 89%)
2 извршиоца

Професор српског језика
за 96% норме, за рад у ИО Дубово

Професор босанског језика
за 44% норме, за рад у ИО Дубово

Професор енглеског језика
за рад у ИО Дубово, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Професор енглеског језика
за 60% норме, за рад у 
издвојеним одељењима Биохане, 
Бујковиће, Бовањ, Добриња и 
Црниш

Професор информатике
за 30% норме, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање у сми-
слу члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) са називом 
стручне спреме према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 6/96...8/2008). Уз пријаву 
поднети: оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег образовања; уверење о 
образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи 
у складу са ЕСПБ; уверење о држављан-
ству; краћу биографију и друге доказе у 
смислу чл. 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2001). 
Пријаве слати на адресу школе. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве са непотпуном документацијом 
неће се разматрати.

основна ШКола 
„риФат бурЏовић 
трШо“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу у 
Липици-2 часа (10%), Сашу-2 
часа (10%), Долову-8 часова 
(44%) и у матичној школи-6 
часова (30%)

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене чл. 8, 120 
и 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Пријаве са потреб-
ном документацијом (диплома о стручној 
спреми, извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење и потврда да се 
против лица не води кривични и прекр-
шајни поступак - коју ће школа приба-
вити и уверење о држављанству; ако 
се васпитно-образовни рад остварује на 
језику националне мањине, осим усло-
ва из става 1 чл. 120 - лице мора да има 
доказ о знању језика на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад), доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на адресу школе. 
Кандидати ће бити писмено обавештени 
о избору у року од 8 дана од дана доно-
шења одлуке о пријему. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

нови с а д

исправКа КонКурса 
ФаКултет 
техниЧКих науКа
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Конкурс објављен 07.11.2012. године 
у публикацији „Послови“, исправља 
се за радно место: сарадник у настави 
за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Архитектонско-урба-
нистичко планирање, пројектовање 
и теорија - у делу УСЛОВИ бришу се 
речи: „уписане докторске студије“.

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 сле-
дећа радна места:

Доцент за ужу научну област 
Организација, технологија 
грађења и менаџмент
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
грађевинске струке и услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу научну област 
Саобраћајнице

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
грађевинске струке, искуство у држању 
вежби из предмета који припадају УНО 
Саобраћајнице, а посебно из области 
коловозних конструкција, добро позна-
вање програма за анализу напона и 
деформација коловозних конструкција, 
познавање SQL језика и услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању.

Наставник страних језика 
за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област 
Енглески језик

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
магистар књижевних наука, област за 
енглески језик, најмање 5 година радног 
искуства на факултету, просек на основ-
ним студијама изнад 08,50 и познавање 
језика струке у дисциплинама које се 
предају на Факултету техничких наука 
и услови прописани чланом 68 Закона о 
високом образовању.

Наставник страних језика 
за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област 
Енглески језик

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
магистар књижевних наука, област за 
енглески језик, најмање 5 година радног 
искуства на факултету, просек на основ-
ним студијама изнад 08,00 и познавање 
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језика струке у дисциплинама које се 
предају на Факултету техничких наука 
и услови прописани чланом 68 Закона о 
високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Енергетска електроника, 
машине и погони

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
електротехничке струке и услови пропи-
сани чланом 72 Закона о високом обра-
зовању (одобрена тема докторске дисер-
тације или студент докторских студија).

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Примењене 
рачунарске науке и 
информатика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
струке електротехнике и рачунарства 
- мастер инжењер и услови прописани 
чланом 71 Закона о високом образовању 
(студент докторских студија).

Истраживач сарадник за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Инжењерство 
заштите животне средине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
струке Инжењерство заштите животне 
средине, уписане докторске студије из 
области Инжењерство заштите животне 
средине, учешће на републичком пројек-
ту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, публиковани научни 
радови из области Инжењерства биоси-
стема и услови прописани чланом 70 Зако-
на о научноистраживачкој делатности.

Истраживач сарадник за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Инжењерство 
заштите животне средине
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
струке Инжењерство заштите животне 
средине, уписане докторске студије из 
области Инжењерство заштите живот-
не средине, учешће на републичком 
пројекту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, публиковани 
научни радови из области Инжењерства 
биосистема и услови прописани чланом 
70 Закона о научноистраживачкој делат-
ности.

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

техниЧКа ШКола 
„павле савић“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник стручних предмета у 
подручју рада - Пољопривреда, 
производња и прерада хране
за 55% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер тех-
нолог, одсек органско-технолошки, 
група биотехнолошка; дипломирани 
инжењер технолог, одсеци: прехрамбено 
инжењерство, биохемијско и прехрамбе-
но инжењерство, хемијско и биохемијско 
инжењерство или биохемијско инжењер-
ство и биотехнологија; дипломирани 
инжењер технологије, смерови: угље-
нохидратне хране, конзервна храна или 
микробиолошки процеси; дипломирани 
инжењер технологије, одсек прехрам-
бено инжењерство, смер технологија 
врења; дипломирани инжењер техно-
логије исхране; дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије анималних про-
извода; дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије биљних производа; 
дипломирани ветеринар за хигијену и 
технологију животних намирница; дип-
ломирани инжењер пољопривреде за 
технологију конзервирања и врења; 
дипломирани инжењер пољопривре-
де за технологију ратарских производа; 
дипломирани инжењер пољопривреде 
за технологију сточних производа; дип-
ломирани инжењер пољопривреде за 
технологију анималних производа; дип-
ломирани инжењер пољопривреде за 
технологију биљних производа. Уз молбу 
приложити: оверену фотокопију дипломе 
и уверење о држављанству.

Наставник стручних предмета 
у подручју рада - Хемија, 
неметали и графичарство
за 45% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер тех-
нологије, сви одсеци осим текстилног 
и одсека за графичко инжењерство. Уз 
пријаву приложити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству.

Наставник стручних предмета 
у подручју рада - Хемија, 
неметали и графичарство
за 80% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани 
хемичар, дипломирани физико-хемичар, 
дипломирани инжењер технологије, сви 
одсеци и смерови осим текстилног, дип-
ломирани инжењер хемије-аналитички 
смер, дипломирани инжењер хемије-
биооргански смер, дипломирани хеми-
чар опште хемије, дипломирани хемичар 
за истраживање и развој, дипломирани 

хемичар, смер хемијско инжењерство, 
дипломирани професор хемије-мастер, 
дипломирани хемичар-мастер. Уз пријаву 
приложити: оверену фотокопију дипломе 
и уверење о држављанству.

Наставник географије
за 90% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: професор географије, дипломи-
рани географ, професор историје-геогра-
фије, дипломирани географ-просторни 
планер, дипломирани професор геогра-
фије-мастер. Уз пријаву приложити: ове-
рену фотокопију дипломе и уверење о 
држављанству.

Помоћни наставник у 
лабораторији
на одређено време ради замене 
запосленог због боловања преко 
60 дана

УСЛОВИ: техничар хемијско-технолошке 
струке; хемијско-технолошки техничар; 
хемијски аналитичар; хемијски лаборант; 
геолошки техничар за геотехнику и хид-
рогеологију.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву приложити: оверену фото-
копију дипломе и уверење о држављан-
ству. Уверење о некажњавању школа ће 
прибавити за изабраног кандидата по 
службеној дужности. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

оШ „вуК КараЏић“
21400 Бачка Паланка
Доситејева 3

Педагог
на одређено време до повратка 
запосленог са функције 
директора школе

Наставник физичке културе
за 90% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог

Наставник музичке културе
за 25% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће 
образовање стечено на студијама дру-
гог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске 
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студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 87/08), 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; да канди-
дат испуњава услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми (оверена фотокопија) и 
уверење о држављанству (оверена фото-
копија). Посебно лекарско уверење под-
носи се пре закључења уговора о раду. 
Уверење о некажњавању прибавља 
установа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве сла-
ти на наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“.

предШКолсКа 
установа 
„радосно детиЊство“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/527-697

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана
46 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академс-
ке студије) у трајању од три године-вас-
питач или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер 
васпитач, специјалистичке академске 
студије-специјалиста васпитач или спе-
цијалистичке струковне студије-специја-
листа струковни васпитач).

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана
12 извршилаца

УСЛОВИ: средња школа у трајању од 
четири године-медицинска сестра-васпи-
тач.

Стручни сарадник психолог
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање из 
научне области психолошке науке на сту-
дијама другог степена (мастер психолог, 
специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно 
са завршеним високим образовањем на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године.

Стручни сарадник педагог
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање из 
научне области педагошке науке на сту-
дијама другог степена (мастер педагог, 
специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно 
са завршеним високим образовањем на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године.

Сервирка
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана
3 извршиоца

Спремачица
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверену фотокопију дипломе, односно 
уверења; уверење о држављанству Репу-
блике Србије. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
прибавља установа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

раЧунарсКа гимназија 
„смарт“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
е-mail: gimnazija@smart.еdu.rs

Програмер
на одређено време 6 месеци

Систем администратор
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спре-
ме, према Правилнику о врсти образо-
вања наставника и стручних сарадни-
ка у Рачунарској гимназији у Београду 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
26/2004): професор математике и рачу-
нарства; дипломирани математичар, смер 
рачунарство и информатика; дипломи-
рани математичар који је у току студија 
савладао програм рачунарства и про-
грамирања у трајању од најмање четири 
семестра; дипломирани инжењер елек-
тротехнике који је у току студија савладао 
програм рачунарства и програмирања 
у трајању од најмање четири семестра; 
дипломирани инжењер организације 
рада, смер за информационе системе; 
пожељно знање C#, asp.net-а. Кандида-
ти морају испуњавати услове утврђене у 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Пријаве доставља-

ти искључиво електронском поштом, на 
е-mail: gimnazija@smart.еdu.rs, са назна-
ком: „За конкурс“. Уз пријаву на конкурс 
послати: биографију, скенирано уверење 
о држављанству, скенирану диплому о 
стеченој стручној спреми. Посебно лекар-
ско уверење издато у последњих шест 
месеци доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Уверење о 
некажњавању прибавља школа службе-
ним путем. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
На разговор ће бити позвани само канди-
дати који уђу у ужи избор.

допуна КонКурса 
дом ветерниК
21203 Ветерник, Книнска 157
тел. 021/821-034

Конкурс објављен 31.10.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, допуња-
ва се у делу УСЛОВИ: да је стекао 
високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање чети-
ри године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, психолошких и 
андрагошких наука, и треба додати: 
и у области педагошких наука, тако 
да гласи: да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области 
правних, психолошких, педагошких 
и андрагошких наука, специјалне 
едукације и рехабилитације, соци-
олошких, политичких, економских 
или медицинских наука и најмање 
пет година радног искуства у стру-
ци. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања допуне кон-
курса. Остали делови конкурса су 
непромењени.

оШ „браћа новаКов“
21433 Силбаш, Краља Петра I  103
тел. 021/764-302

Наставник математике
за 60% радног времена

Наставник енглеског језика у 
разредној настави
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Уз пријаву доставити: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС, доказ о стручној спре-
ми, одговарајуће лекарско уверење и 
уверење о неосуђиваности, сходно чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.
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панЧево

пу „Колибри“
26210 Ковачица
Др Јанка Булика бб

Васпитач
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге 
детета
2 извршиоца - један извршилац 
у радној јединици у Ковачици и 
један у радној јединици у Црепаји

УСЛОВИ: 1. одговарајућа стручна спрема: 
високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање у 
звању васпитача; 2. да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 обра-
зовања и васпитања; 4. да има држа-
вљанство Републике Србије; 5. знање 
словачког језика, као језика на ком се 
изводи васпитно-образовни рад, за рад у 
радној јединици у Ковачици. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: 
доказ о траженом образовању (фотоко-
пија дипломе), уверење о држављанству 
РС (оригинал), извод из матичне књиге 
рођених, доказ о знању словачког јези-
ка за рад у радној јединици у Ковачици 
(доказ да је кандидат стекао одгова-
рајуће образовање на словачком језику 
или уверење да је положио испит из сло-
вачког језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе). 
Доказ из тачке 2 конкурса доставља се 
пре закључења уговора о раду. Доказ из 
тачке 3 конкурса прибавиће установа у 
складу са законом. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса, са назнаком: „За конкурс“, 
слати на горенаведену адресу.

пу „Колибри“
26210 Ковачица
Др Јанка Булика бб

Медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: 1. IV степен стручне спреме, 
завршена средња медицинска школа, 
звање: медицинска сестра-васпитач; 2. 
да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конурс кандидат 
треба да приложи: фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ из тачке 2 конкурса 
доставља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ из тачке 3 конкурса прибави-

ће установа у складу са законом. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса, са назна-
ком: „За конкурс“, слати на горенаведену 
адресу.

оШ „Ђура јаКШић“
Ковин, ЈНА бр. 34
тел/факс: 013/741-081
е-mail: оsdjaksic@open.telekom.rs

Помоћни радник

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; 
општа здравствена способност; да кан-
дидати нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
кандидати треба да приложе: CV - краћу 
животну и радну биографију, оверену 
фотокопију дипломе или сведочанства, 
оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених, оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци). Кандидати уз пријаву не при-
лажу доказ о испуњавању здравственог 
услова, с тим што се обавезују да овај 
доказ доставе пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидат није осуђиван 
по службеној дужности прибавља школа. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

пирот

млеКарсКа ШКола са 
домом уЧениКа 
„др обрен пејић“
18300 Пирот, Николе Пашића 173

Наставник српског језика и 
књижевности
са 27,7% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломи-
рани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност, професор југосло-
венске књижевности са страним језиком, 
професор српског језика и књижевности, 
професор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, 
дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима, 
професор југословенске књижевности и 
српског језика.

Наставник предмета Сировине 
у млекарству, технолошке 
операције и објекти и опрема у 
месарству
на одређено време ради замене 
одсутне запослене

УСЛОВИ: дипломирани инжењер техно-
лог, одсек органско-технолошки, група 
биотехнолошка, дипломирани инжењер 
технолог, одсек биохемијско и прехрамбе-
но инжењерство, дипломирани инжењер 
технолог, одсек хемијско и биохемијско 
инжињерство, дипломирани инжењер 
технолог, одсек биохемијско инжењер-
ство и биотехнологија, дипломирани 
инжењер технолог, одсек прехрамбено 
инжењерство, смер конзервна храна, 
дипломирани инжењер технологије, смер 
конзервна храна, дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије анималних 
производа, дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију сточар-
ских производа, дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију анималних 
производа.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правос-
нажном пресудом осуђиван за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; да је држављанин Републи-
ке Србије. Кандидат уз пријаву прилаже: 
оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству. 
Пријаве се подносе лично или на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

пож аревац

средЊа ШКола 
„младост“
12300 Петровац на Млави
Млавска 14

Професор латинског језика
за 23% радног времена

УСЛОВИ: професор класичне филологије, 
односно дипломирани класични филолог.

Професор српског језика
за 32% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломи-
рани филилог за српски језик и југосло-
венску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, про-
фесор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу 
књижевност, професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима, про-
фесор југословенске књижевности и срп-
ског језика, професор југословенске књи-
жевности са страним језицима, 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 
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филолог за српски језик и књижевност, 
дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима.

Професор социологије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије, односно 
дипломирани социолог.

Професор физике
за 15% радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломира-
ни физичар; дипл. астрофизичар; дипл. 
физичар за општу физику; дипл. физи-
чар за примењену физику; дипл. физи-
чар-информатичар; професор физике за 
средњу школу; дипл. физичар-истражи-
вач; дипл. физичар за теорију и експе-
рименталну физику; дипл. физичар за 
примењену физику и информатику; дип-
ломирани астроном, астрофизички смер.

ОСТАЛО: У радни однос у школи може да 
буде примљено лице под условима пропи-
саним законом, и ако има: одговарајуће 
високо образовање (завршен факултет 
у трајању од четири године или завање 
мастер); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља доказ да има одгова-
рајуће образовање и да је држављанин 
Републике Србије (оверене фотокопије). 
Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве се 
подносе на адресу школе.

основна ШКола 
„јован Шербановић“
12316 Крепољин
тел. 012/7642-190

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Брезници

Наставник руског језика
за 66,67% радног ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
одговарајућег образовања, лекарско уве-
рење о способности за рад, да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од 
најмање шест месеци или да није пра-
воснажном пресудом осуђен за кривич-
но дело против достојанства личности 
и морала, полне слободе, без обзира на 
изречену санкцију, да има држављанство 
Републике Србије. Зарада се обрачунава 
према одредбама Посебног колективног 
уговора за основне школе Републике 
Србије. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Контакт телефон: 012/7642-190.

оШ „бата булић“
12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1

Наставник математике

Наставник математике
са 85% радног времена

Наставник физике
са 50% радног времена, на 
одређено време до избора 
директора школе, односно до 
ступања на дужност директора 
школе

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 40% радног времена, на 
одређено време до избора 
директора школе, односно до 
ступања на дужност директора 
школе

Наставник француског језика
са 66% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академс-
ке 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; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву доставити: уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија; уко-
лико кандидат достави извод на старом 
обрасцу, исти не сме бити старији од 6 
месеци); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању. Лекарско уверење о здрав-
ственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уверење 
да се код Основног и Вишег суда против 
кандидата не води кривична истрага и 
да није подигнута оптужница, потврду 
о правноснажној не/осуђиваности - при-
бавља школа по службеној дужности. 
Директор врши ужи избор кандидата који 
испуњавају услове конкурса и упућује 
их на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве сла-
ти на адресу школе.

основна ШКола 
„драЖа марКовић 
роЂа“
12312 Смољинац
тел. 012/283-232, 283-328

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове у складу са Законом 
о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11) и у складу са Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 6/96...3/10): одговарајуће 
образовање; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: доказ 
о поседовању држављанства Републике 
Србије (уверење о држављанству), ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на бројеве телефона: 012/283-
232 и 283-328.

пониШтеЊе КонКурса 
оШ „милоШ савић“
12000 Лучица, 15. октобар бб

Конкурс објављен 10.10.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: 
наставник биологије, за 90% радног 
времена. У осталом делу конкурс је 
непромењен.

оШ „моШе пијаде“
12320 Жагубица
25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) сте-
чено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, за 
наставнике те врсте школе и подручја 
рада, за педагога или психолога; дозво-
ла за рад-лиценца; најмање пет година 
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рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег високог образовања; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу, потврду о рад-
ном стажу (најмање пет година радног 
стажа у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег високог образовања), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држа-
вљанству Републике Србије-не старије од 
6 месеци, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију лекарског уверења 
да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима-не старије од 6 месеци. Уве-
рење да кандидат није осуђиван приба-
вља школа. Кандидат изабран за дирек-
тора школе дужан је да положи испит за 
директора у року од годину дана од дана 
ступања на дужност. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се 
подносе на адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс за директора“.

пријепоље

исправКа КонКурса 
оШ „12. деЦембар“
36310 Сјеница

Конкурс објављен 31.10.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, испра-
вља се у следећем: за радно место: 
професор разредне наставе, за рад 
у ИО Дунишиће, у оквиру пројекта 
образовања одраслих, Систематски 
развој основног образовања одрас-
лих „Друга шанса“, и исправно тре-
ба да гласи: професор разредне 
наставе, за рад у ИО Дунишиће.

Испод овог радног места додаје се 
одредница:

У оквиру пројекта образовања 
одраслих, Систематски развој осно-
вног образовања одраслих „Друга 
шанса“ 
која се односи на следећа радна 
места:

Професор разредне наставе
са 56% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор предмета: Основне 
животне вештине
са 15,2% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор предмета: Дигитална 
писменост
са 15,35% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор српског језика
са 39% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор хемије
са 9,4% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор физике
са 9,4% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор биологије
са 9,5% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор предмета: 
Примењене науке
са 6,9% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор историје
са 9,4% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор географије
са 9,4% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор математике
са 39,3% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

оШ „светозар 
марКовић“
36310 Сјеница, Јаворска 1
тел. 020/741-037

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у ИО у Тријебинама
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
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.

Професор географије
за 8 часова, за рад у ОШ“Светозар 
Марковић“ Сјеница и ИО у 
Тријебинама за 7 часова и 1 час у 
матичној школи у Сјеници

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор географије, дипломирани геог-
раф, професор географије и историје, 
дипломирани географ просторни планер.

Професор изборног програма 
- бошњачки/босански језик 
са елементима националне 
културе
за 18 часова, на одређено време 
до 31.08.2013. године, односно до 
завршетка школске 2012/2013. 
године, за рад у матичној школи у 
Сјеници

Професор изборног програма 
- бошњачки/босански језик 
са елементима националне 
културе
за 4 часа, на одређено време до 
31.08.2013. године, односно до 
завршетка школске 2012/2013. 
године, за рад у ОШ „Светозар 
Марковић“ Сјеница и ИО у 
Тријебинама

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; 
а) први циклус основног образовања и 
васпитања: професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском 
школом, професор српског језика и 
књжевности, професор босанског језика 
и књижевности, професор босанског и 
српског језика, професор српског језика 
и књижевности са општом лингвистиком, 
професор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу, професор 
за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност, професор за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, про-
фесор српскохрватског језика и опште 
лингвистике, професор за српскохр-
ватски језик са јужнословенским јези-
цима, професор српскохрватског јези-
ка са источним и западним словенским 
језицима, професор за југословенску и 
општу књижевност, професор југосло-
венске књижевности са страним језиком; 
б) други циклус основног образовања и 
васпитања: професор српског језика и 
књижевности, професор босанског јези-
ка и књижевности, професор босанског и 
српског језика, професор српског језика 
и књижевности са општом лингвистиком, 
професор српске књижевности и јези-
ка, професор српске књжевности и јези-
ка са општом књижевношћу, професор 
за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност, професор за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, про-
фесор српскохрватског језика и опште 
лингвистике, професор за српскохрват-
ски језик са јужнословенским језици-
ма, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језици-
ма, професор за југословенску и општу 
књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком.

Наука и образовање
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Професор изборног програма - 
Грађанско васпитање
за 30% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године, односно до завршетка 
школске 2012/2013. године, за 
рад у матичној школи у Сјеници

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; а) 
први циклус образовања и васпитања: 
професор разредне наставе; наставник 
разредне наставе; професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом; 
професор педагогије; дипломирани 
педагог, општи смер или смер школске 
педагогије; дипломирани школски педа-
гог-психолог; професор психологије, 
дипломирани психолог, општи смер или 
смер школске психологије, дипломирани 
школски психолог-педагог, дипломирани 
школско-клинички психолог, дипломи-
рани социјални радник, са положеним 
стручним испитом, односно испитом за 
лиценцу у области образовања; дипломи-
рани педагог; б) други циклус основног 
образовања и васпитања: професор педа-
гогије, дипломирани педагог, општи смер 
или смер школске педагогије, дипломи-
рани школски педагог-психолог, профе-
сор психологије, дипломирани психолог, 
општи смер или смер школске психоло-
гије, дипломирани школски психолог-
педагог, дипломирани школско-клинички 
психолог, професор историје, професор 
историје и географије, професор стра-
них језика, дипломирани социјални рад-
ник, са положеним стручним испитом, 
односно испитом за лиценцу у области 
образовања, лица која испуњавају усло-
ве за наставника српског језика из чла-
на 3 тачка 1 Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гла-
сник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003 и 
20/2004), дипломирани педагог. Наведе-
на лица могу да изводе наставу уколико 
су савладала програм обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпи-
тање за одговарајући разред, који орга-
низује Министарство просвете и спорта 
или организација коју овласти Министар-
ство просвете и спорта.

Професор информатике - 
изборни предмет
за 10% радног времена, за рад у 
ОШ „Светозар Марковић“ Сјеница 
и ИО у Тријебинама

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, професор информатике; професор 
информатике у образовању; професор 
информатике и техничког образовања; 
дипломирани инжењер информатике; 
дипломирани инжењер пословне инфор-
матике; дипломирани инжењер електро-
технике за рачунарску технику и инфор-
матику; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломи-
рани инжењер организације рада, смер 
кибернетски; дипломирани инжењер 
организације за информационе системе; 
дипломирани инжењер за информационе 
системе; дипломирани инжењер органи-
зационих наука, одсек за информационе 
системе; дипломирани економиста за 
економику, статистику и информатику; 
дипломирани математичар; професор 
математике; професор физике; дипло-

мирани инжењер електротехнике, смер 
рачунарске технике и информатике; 
дипломирани инжењер електронике; 
професор технике и информатике; про-
фесор техничког образовања; професор 
електротехнике; професор машинства; 
дипломрани инжењер менаџмента за 
информационо-управљачке и комуника-
ционе системе; лица која су на основ-
ним студијама имала најмање четири 
семестра информатичких предмета.

Професор техничког и 
информатичког образовања
за 8 часова (40% радног 
времена), за рад у ОШ“Светозар 
Марковић“ Сјеница и ИО у 
Тријебинама

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор техничког образовања; про-
фесор технике; професор технике и 
информатике; професор информатике и 
техничког образовања; професор технич-
ког образовања и машинства; професор 
технике и машинства; професор машин-
ства; професор електротехнике; профе-
сор техничког образовања и техничког 
цртања; професор техничког образовања 
и физике; професор физике и основа тех-
нике; професор техничког образовања и 
хемије; дипломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање; дипломи-
рани професор физике и основа технике 
за основну школу; професор физике и 
основа технике за основну школу; про-
фесор техничког образовања и васпи-
тања; професор техничког васпитања 
и образовања; професор политехнич-
ког образовања и васпитања; професор 
политехничког васпитања и образовања; 
професор политехничког образовања; 
професор технике и графичких комуни-
кација; професор производно-технич-
ког образовања; дипломирани педагог 
за техничко образовање; дипломира-
ни педагог за физику и основе технике; 
професор основа технике и производње; 
професор политехнике; професор техни-
ке и медијатекарства; професор технич-
ког образовања и медијатекар.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава 
посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених. Уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа, 
а лекарско уверење се прилаже по доно-
шењу одлуке о избору, пре закључења 
уговора о раду. Сва документа се прила-
жу у оригиналу или као оверене фотоко-
пије.

основна ШКола 
„добрисав 
добриЦа рајић“
Бистрица
31320 Нова Варош
тел. 033/80-626

Наставник биологије
за 8 часова недељно (40% радног 
времена)

Наставник информатике и 
рачунарства
за 4 часа недељно (20% радног 
времена)

Наставник техничког 
образовања
за 8 часова недељно (40% радног 
времена)

Наставник математике
за 16 часова недељно (88,88% 
радног времена)

Наставник музичког васпитања
за 5 часова недељно (25% радног 
времена)

Наставник физике
за 6 часова недељно (30% радног 
времена)

Наставник енглеског језика
за 12 часова недељно (64,44% 
радног времена)

Наставник историје
на одређено време, за 7 часова 
недељно (33,33% радног 
времена)

Наставник географије
на одређено време, за 8 часова 
недељно (40% радног времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеним струкама, сходно Правилнику; 
психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање шест 
месеци, односно неосуђиваност за кри-
вична дела против достојанства личности 
и морала. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављан-
ству које је издато најраније пре шест 
месеци), оверену фотокопију или препис 
дипломе о завршеној стручној спреми и 
уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак.
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оШ „ЖивКо Љујић“
31320 Нова Варош, Прва нова 18
тел. 033/61-462, 64-313

Наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из 
члана 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, а по Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 
психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресу-
дом 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 тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву 
на конкурс, доказ из тачке 2 пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ из тачке 3 
прибавља установа.

оШ „боШКо буха“
Ивање
31300 Пријепоље

Наставник биологије
са 40% радног времена (8 часова 
недељно)

УСЛОВИ: У радни однос може бити при-
мљно лице под условима прописаним 
законом, и ако има: одговарајуће обра-
зовање по 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, 8/08, 11/08); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство РС.

пониШтеЊе КонКурса 
оШ „свети сава“
31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Конкурс објављен 07.11.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

оШ „свети сава“
31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Наставник математике
за рад у Аљиновићима, за 89% 
недељне норме, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник физике
за рад у Аљиновићима, за 30% 
недељне норме, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник физике
за 10% недељне норме, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник биологије
за рад у Аљиновићима, за 40% 
недељне норме, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник техничког 
образовања
за рад у Аљиновићима, за 40% 
недељне норме, на одређено 
време до 31.08.2013. године

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

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

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

Помоћни радник
за рад у Каћеву, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник физике
за 30% недељне норме

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове 
предвиђене чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
Правилником о систематизацији радних 
места у школи. Уз пријаву, кандидати 
су дужни приложити следећа докумен-
та: диплому о стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да нису 
осуђивани, лекарско уверење.

оШ „12. деЦембар“
36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе
за рад у ИО Фијуље, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета

Професор разредне наставе
за рад у ИО Багачиће, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них Законом о раду, услова прописаних 
Законом о основној школи и Законом о 
основама система образовања и васпи-
тања, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове у погледу стручне спре-
ме: VII степен стручне спреме у одгова-
рајућем занимању, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Служ-
бени 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, 11/08, 2/09, 4/09, 3/10). Кандидати 
су дужни доставити следећу документа-

цију: диплому о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, лекарско уверење да 
имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 
уверење да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања.

Помоћни радник на одржавању 
чистоће
за рад у ИО Багачиће

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмо-
годишња школа. Кандидати су дужни 
доставити следећу документацију: све-
дочанство о завршеној школи, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству, лекарско уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, уве-
рење да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

проКУпље

оШ „вуК КараЏић“
18412 Житни Поток
тел. 027/64-131

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: дипломирани учитељ, про-
фесор разредне наставе, завршен учи-
тељски факултет.

Наставник математике
са 36 сати недељно (88% радног 
времена)

УСЛОВИ: дипломирани професор мате-
матике, завршен природно-математички 
факултет.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе: оверену фотоко-
пију дипломе као доказ о стручној спре-
ми, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела која их по закону чине 
неподобним за обављање послова за које 
је расписан конкурс. Кандидати који буду 
ушли у ужи избор биће подвргнути про-
вери психофизичких и здравствених спо-
собности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

средЊа ШКола блаЦе
18420 Блаце, Краља Петра I  3
тел. 027/371-315

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће високо образовање за наставни-
ка или стручног сарадника из чл. 8 став 
2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11), високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мас-
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тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне судије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године или високо образовање на 
основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, да има дозволу 
за рад-лиценцу за наставника, педагога 
или психолога, односно положен стручни 
испит, најмање пет година радног стажа 
у области васпитања и образовања, да 
има држављанство РС, 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. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, ове-
рену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно уверење о 
положеном стручном испиту (дозвола за 
рад), потврду о радном стажу, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није под 
истрагом нити осуђиван (документа не 
старија од шест месеци), уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, био-
графске податке са прегледом кретања 
у служби. Кандидат изабран за дирек-
тора школе који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року 
од годину дана од дана ступања на дуж-
ност. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања.

оШ „топлиЧКи хероји“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Професор математике
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да 
кандидат има физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Потребна 
докумантација: оверен препис дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, у складу 
са Правилником о врсти стручне спрер-
ме наставника и стручних сарадника 
(„Сл. гласник РС“, бр. 2/2009), и то: про-
фесор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, професор 
математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, 
професор информатике и математике, 
дипломирани математичар-астроном, 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, лекарско уверење 
(пре закључења уговора о раду), доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Слати 
оверене копије докумената, не старије од 
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

основна ШКола 
„ниКодије 
стојановић татКо“
18400 Прокупље
Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одгова-
рајуће високо образовање из чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, дозвола за рад (лиценца) за 
наставника, педагога или психолога за 
рад у основној школи, најмање пет годи-
на радног стажа у области образовања и 
васпитања, након стеченог високог обра-
зовања, да поседује психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс поднети: 
доказ о држављанству Републике Србије, 
оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу за настав-
ника, педагога или психолога, лекар-
ско уверење са утврђеним психичким, 
физичким и здравственим способностима 
за рад са децом и ученицима (не старије 
од шест месеци), уверење основног суда 
да се против кандидата не води поступак 
за дела за која се гони по службеној дуж-
ности (не старије од шест месеци), потвр-
ду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања од послодавца где је 
стечено (потврда мора да садржи назив 
послодавца, делатност, радно место на 
које је кандидат био распоређен и вре-
ме трајања рада из области образовања 
и васпитања), радну биографију, оквир-
ни план рада за време мандата. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити код секрета-
ра школе, на број телефона: 027/321-698.

смедерево

оШ „вуК КараЏић“
11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-155, 771-433

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају 
одговарајуће образовање за наставника 
основне школе у складу са чл. 8 и чл. 120 
став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 52/2009 и 72/2011) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. 
Кандидати морају да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са 

Европским системом преноса бодова. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати су дужни 
да приложе: радну биографију, уверење 
о држављанству РС и диплому о стеченом 
образовању, оригинал или оверену копију 
(не старије од 6 месеци), оверену копију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, копију личне 
карте и потврду високошколске устано-
ве да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисцилина у 
току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

средЊа ШКола 
„ЖиКиЦа 
дамЊановић“
11420 Смедеревска Паланка
Главашева 81
тел. 026/322-137

Наставник графичке групе 
предмета
са 65% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер гра-
фичке технологије - VII степен стручне 
спреме.

Наставник математике
са 88,89% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са одсуства ради неге 
детета

УСЛОВИ: професор математике - VII сте-
пен стручне спреме.

Наставник техничког цртања 
са машинским елементима и 
термодинамике
на одређено време до повратка 
запосленог са дужности 
помоћника директора школе, 
најдуже до 31.08.2013. године, са 
35% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер машинства, 
дипл. инжењер технологије, дипл. 
инжењер прехрамбене технологије-VII 
степен стручне спреме.

Наставник српског језика и 
књижевности
са 16,67% радног времена

УСЛОВИ: професор српског језика и књи-
жевности - VII степен стручне спреме.

Наставник историје
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор историје - VII степен 
стручне спреме.

Наставник математике
са 16,67% радног времена

УСЛОВИ: професор математике - VII сте-
пен стручне спреме.
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Наставник практичне наставе-
графичка група предмета
са 43% радног времена

Наставник практичне наставе-
графичка група предмета

УСЛОВИ: инжењер графичке технологије 
са VI степеном стручне спреме, који има 
средњу графичку школу, занимање: тех-
ничар графичке дораде.

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: средња, виша или висока струч-
на спрема, економског смера и најмање 3 
године радног искуства на финансијско - 
књиговодственим пословима.

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа.

Наставник педијатрије са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
педијатар - VII/2 степен стручне спреме.

Наставник интерне медицине 
са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
интерне медицине - VII/2 степен стручне 
спреме.

Наставник хирургије са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
хирургије - VII/2 степен стручне спреме.

Наставник гинекологије и 
акушерства са негом
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
гинекологије и акушерства - VII/2 степен 
стручне спреме.

Наставник акушерства и 
гинекологије са негом
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
акушерства и гинекологије - VII/2 степен 
стручне спреме.

Наставник анатомије и 
физиологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - VII/2 степен 
стручне спреме.

Наставник патологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
патологије - VII/2 степен стручне спреме.

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
микробиологије - VII/2 степен стручне 
спреме.

Наставник инфектологије са 
негом
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјали-
ста инфектологије - VII/2 степен стручне 
спреме.

Наставник хигијене са 
здравственим васпитањем
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - VII степен 
стручне спреме.

Наставник неуропсихијатрије 
са негом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
неуропсихијатрије - VII/2 степен стручне 
спреме.

Наставник фармакологије
са 20% радног времена

Наставник медицинске 
биохемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII 
степен стручне спреме.

Наставник теоријске наставе, вежби и 
блок наставе из предмета у подручју 
рада здравство и социјална заштита 
(педијатрија са негом, интерна медицина 
са негом, хирургија са негом, гинеколо-
гија и акушерство са негом, акушерство 
и гинекологија са негом, инфектологија 
са негом, неуропсихијатрија са негом, 
здравствена нега, здравствена нега деце, 
прва помоћ)
6 извршилаца

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - тех-
ничар, са VI степеном стручне спреме, 
радно искуство.

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће 
образовање, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс приложити: краћу 
биографију, адресу и број телефона, 
извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству РС, оверен препис 
- фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми. Лекарско уверење се доставља 
пре закључивања уговора о раду. Наве-
дена документа не смеју бити старија од 
6 месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа, као 
доказ да су верне оригиналу. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. У пос-
тупку одлучивања о избору наставника, 

у филијали Националне службе за запо-
шљавање у Смедереву биће извршена 
провера психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, за кандида-
те који испуњавају услове конкурса. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. При-
ложена конкурсна документација се по 
завршетку конкурса не враћа. Пријаве на 
конкурс могу се послати поштом, на адре-
су школе или предати лично у секретари-
јату школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „бранислав нуШић“
11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

Наставник географије
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће 
образовање, да је држављанин Републи-
ке Србије, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном 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 објављи-
вања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству Републике Србије. 
Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања.

Кувар
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће 
образовање (III степен стручне спреме, 
кувар), 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. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству Републике Србије. 
Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања.

Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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оШ „бранислав нуШић“
11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће 
образовање, да је држављанин Републи-
ке Србије, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству Републике Србије. 
Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања.

Административни радник-
благајник
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће 
образовање (IV степен стручне спреме), 
да је држављанин Републике Србије, да 
има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству Републике Србије. Одлу-
ку о избору кандидата директор ће доне-
ти у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања.

техниЧКа ШКола
11300 Смедерево
Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
професор српског језика и књижевнос-
ти или дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о 
раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), као и Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник саобраћајне групе 
предмета
на одређено време до повратка 
запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер саобраћаја, смер 
друмски саобраћај. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о 
раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), као и Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник математике
на одређено време до повратка 
запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
професор математике или дипломира-
ни математичар. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о 
раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), као и Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Психолог
на одређено време до повратка 
запосленог радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани психолог. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о 
раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), као и Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Књиговођа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, еко-
номски техничар.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Уверење да кандидат није 
осуђиван по службеној дужности приба-
вља школа. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор дужни 
су да се подвргну провери психофизич-
ких способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизова-
них поступака, а у складу са чланом 130 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/2011), по распореду који утврди шко-
ла у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Рок за прија-
ву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

сомбор

оШ „моШа пијаде“
25275 Бачки Брег
Југословенска 13
тел. 025/809-015

Наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног 
образовања
са 44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о врсти стручне спре-
ме 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, 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); психичка, физичка и здрав-
ствена спсобност за рад са децом и учени-
цима-лекарско уверење; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву поднети: краћу 
биографију и податке о кретању у служби 
(CV); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству издато у последњих шест 
месеци. Уверење о некажњавању приба-
вља школа. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Све фотокопије морају бити 
оверене. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за прија-
ву је 8 дана.

оШ „иво лола рибар“
25000 Сомбор, Моношторска 8
тел. 025/22-371

Наставник географије
за 85% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђе-
них у чл. 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, канди-
дати би у погледу образовања требало да 
испуњавају посебне услове прописане у 
чл. 3 став 1 тачка 8 Правилника о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/10), 
без обзира на радно искуство. Уз прија-
ву кандидати подносе следеће доказе: 
оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству, уверење да се против 
њих не води истрага, нити кривични пос-
тупак, о евентуалном радном искуству и 
остала документа која могу бити од ути-
цаја приликом избора. Доказ о некажња-
вању и неосуђиваности прибавља школа 
службеним путем. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. За 
кандидате је предвиђена провера психо-
физичких способности. Рок за пријаву је 
8 дана.

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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пониШтеЊе дела 
КонКурса 
средЊа ШКола 
„свети сава“
25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/25-699, 432-810

Конкурс објављен 31.10.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: 
мајстор на одржавању шиваћих 
машина и опреме.

универзитет 
у новом саду 
педагоШКи ФаКултет 
у сомбору
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/22-030

Редовни професор за ужу 
научну област Природне науке

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора физичких наука 
и остали услови предвиђени Законом о 
високом образовању, Статутом и опш-
тим актима Универзитета у Новом Саду 
и Статутом и општим актима Педагош-
ког факултета у Сомбору. Кандидати уз 
пријаву подносе: оверену копију дипломе 
основних, магистарских/мастер и доктор-
ских студија, кратку биографију, библи-
ографију објављених радова и саме радо-
ве, оригинал извода из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уве-
рење о некажњавању и лекарско уве-
рење. Место рада је у Сомбору. Поступак 
избора у звање и заснивање радног одно-
са спроводи се у складу са одредбама 
Закона о високом образовању, одредба-
ма Статута и општих аката Универзитета 
у Новом Саду и Статута и општих аката 
Факултета. Рок за пријаву је 15 дана.

пониШтеЊе дела 
КонКурса 
средЊа медиЦинсКа 
ШКола „др руЖиЦа рип“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Конкурс објављен 07.11.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: коор-
динатор практичне наставе, са 50% 
радног времена. Остали делови кон-
курса су непромењени.

средЊа медиЦинсКа 
ШКола „др руЖиЦа рип“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Координатор практичне 
наставе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Послове координатора прак-
тичне наставе може да обавља лице са 
VII или VI степеном стручне спреме, које 
испуњава услове за наставника за под-
ручје рада здравство и социјална зашти-
та, односно које има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 19 Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 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); пси-
хичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресу-
дом 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 подносе: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверену 
фотокопију дипломе; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија). Уверење да канди-
дати нису осуђивани прибавља школа по 
службеној дужности. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору стручног сарадника, 
директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“, поштом, на адресу шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

оШ „петеФи Шандор“
25243 Дорослово
Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Наставник математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: професор математике и друга 
звања у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи.

Наставник математике
на мађарском наставном језику, 
са 88% радног времена

УСЛОВИ: професор математике и друга 
звања у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; потврда о 
знању мађарског језика.

Наставник информатике
на мађарском наставном језику, 
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике и друга 
звања у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; потврда о 
знању мађарског језика.

Наставник музичке културе
на мађарском наставном језику, 
са 25% радног времена

УСЛОВИ: професор музичке културе и 
друга звања у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; потврда 
о знању мађарског језика.

Наставник физике
на мађарском наставном језику, 
са 30% радног времена

УСЛОВИ: професор физике и друга звања 
у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; потврда о знању 
мађарског језика.

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: професор физике и друга звања 
у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи.

Наставник хемије
на мађарском наставном језику, 
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије и друга звања 
у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; потврда о знању 
мађарског језика.

Наставник хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије и друга звања 
у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи.

Наставник српског језика и 
књижевности
са 93,5% радног времена

УСЛОВИ: професор српског језика и књи-
жевности и друга звања у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи.

Наставник српског као 
нематерњег језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор српског језика као 
нематерњег језика и друга звања у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; потврда о знању мађар-
ског језика.

Наука и образовање

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инФормисаност 
сигурност 
самопоуздаЊе
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Наставник ликовне културе
на мађарском наставном језику, 
са 25% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне културе и 
друга звања у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; потврда 
о знању мађарског језика.

ОСТАЛО: одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 
лица са одговарајућим високим образо-
вањем морају да имају образовање из 
психологије, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодо-
ва; држављанство Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван. Уз пријаву на 
конкурс прилаже се следећа документа-
ција: оверен препис (фотокопија) дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству-не старије од 6 месеци; 
одговарајућа потврда са високошколске 
установе да кандидат има образовање 
из психологије, педагошких и методи-
чких дисциплина од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; 
кратка биографија. Потврду о познавању 
мађарског језика прилаже кандидат који 
није стекао образовање најмање средњег 
степена на мађарском наставном језику. 
Уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања, прибавља школа. Лекарско 
уверење прилаже изабрани кандидат 
пре потписивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана.

оШ „аврам мразовић“
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/22-941

Професор математике

УСЛОВИ: професор математике; оверена 
фотокопија дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; уверење о 
држављанству Републике Србије; фото-
копија личне карте; психолошко тести-
рање кандидата. Рок за пријаву је 8 дана.

оШ „21. оКтобар“
25000 Сомбор, Његошева 4
тел. 025/22-476

Наставник музичке културе
за 25% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар; дипломи-
рани музичар; музички педагог; дипло-
мирани музички педагог; дипломирани 
музичар-композитор; дипломирани ком-
позитор; дипломирани музичар-дири-
гент; дипломирани музичар-музиколог; 
дипломирани музиколог; наставник 
музичке културе; дипломирани диригент; 
дипломирани музичар-акордеониста; 
дипломирани музичар-гитариста; дипло-
мирани музичар-соло певач; дипломира-
ни професор солфеђа и музичке културе, 
као и друга врста стручне спреме пропи-
сана Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у 
основној школи, Министарства просвете 
Републике Србије.

Наставник математике
за 89% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар-информати-
чар, као и друга врста стручне спреме 
прописана Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, Министарства просве-
те Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају 
одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентич-
но тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10.09.2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по про-
пису 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 нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву доставити све доказе о 
испуњавању услова конкурса, у оригина-
лу или у овереној фотокопији: диплому 
о одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених. Радни однос се заснива по 
доношењу правоснажне одлуке о избору 
кандидата. Пријављени кандидати под-
лежу претходној провери психофизич-
ких способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши Национална служба за 
запошљавање. Уверење о некажњавању 
прибавља установа. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду подноси 
лекарско уверење. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за пријаву је 8 дана.

предШКолсКа установа 
„полетараЦ“
25250 Оџаци
Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Секретар
за рад у Оџацима, на одређено 
време до повратка одсутне 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: да кандидати имају одгова-
рајуће образовање за секретара; дипло-
мирани правник-мастер или дипломирани 
правник са стеченим високим образо-
вањем на основним студијима у трајању 
од најмање 4 године; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
(доказ се подноси пре закључења уговора 
о раду); да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (доказ при-
бавља установа); да имају држављанство 
РС. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

оШ „22. оКтобар“
25272 Бачки Моноштор
Ивана Горана Ковачића 32
тел. 025/807-530

Наставник географије
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана 
(породиљско одсуство), за 70% 
радног времена

УСЛОВИ: држављанство Републике 
Србије, да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања, одговарајуће образовање 
прописано чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 
да поседују степен и врсту образовања 
према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник СРС-Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 
4/09, 9/09, 3/10). Поред пријаве на кон-
курс, кандидати треба да доставе и ове-
рене копије докумената којима се дока-
зује да испуњавају услове конкурса: 
диплому о стеченом образовању и уве-
рење о држављанству Републике Србије. 
Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду, док уверење 
из казнене евиденције прибавља школа 
по службеној дужности. Рок за пријаву је 
8 дана.

Наука и образовање
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универзитет 
у новом саду 
педагоШКи ФаКултет 
у сомбору
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/22-030

Доцент за ужу научну област - 
историјске науке
на одређено време, на период од 
5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора историјских нау-
ка и остали услови предвиђени Законом 
о високом образовању, Статутом и опш-
тим актима Универзитета у Новом Саду 
и Статутом и општим актима Педагош-
ког факултета у Сомбору. Кандидати уз 
пријаву подносе: оверену копију дипло-
ме основних, магистарских/мастер и док-
торских студија, кратку биографију, биб-
лиографију објављених радова и саме 
радове, оригинал извода из матичне 
књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о некажњавању и лекарско 
уверење. Место рада: Сомбор. Поступак 
избора у звање и заснивање радног одно-
са спроводи се у складу са одредбама 
Закона о високом образовању, одредба-
ма Статута и општих аката Универзитета 
у Новом Саду и Статута и општих аката 
Факултета. Рок за пријаву је 15 дана.

основна ШКола за 
посебно музиЧКо 
васпитаЊе и 
образоваЊе 
„стеван христић“
25260 Апатин, Светог Саве 1
тел. 025/773-388

Наставник гитаре

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег 
образовања: дипломирани музичар-гита-
риста; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученици-
ма; држављанство Републике Србије; да 
кандидат 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 објављи-
вања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из мати-
чне књиге рођених); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Одлуку о избору директор 
ће донети у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Прија-
ву на конкурс, са краћом биографијом и 
доказима о испуњавању услова конкурса, 
доставити на горенаведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти на број телефона: 025/773-388.

сремсК а митровица

предШКолсКа установа 
„влада обрадовић 
Камени“
22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250, 436-052

Васпитач-приправник
за рад у Ашањи, на одређено 
време до 2 године

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основ-
не струковне студије или основне ака-
демске студије) у трајању од три године 
или на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке стру-
ковне студије)-васпитач.

Сервирка
за рад у Обрежу

УСЛОВИ: II степен стручне спреме 
(стручна оспособљеност за сервирку), 
да кандидат има положену обуку и испит 
о стицању основних знања о хигијени 
намирница и о личној хигијени.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије. Потреб-
на документација: диплома о завршеној 
школи (курсу) или оверена фотокопија 
дипломе, радна биографија (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос); 
уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них. Претходну проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом, 
који испуњавају услове конкурса (а после 
извршеног ужег избора од стране дирек-
тора), вршиће надлежна служба за запо-
шљавање. Лекарско уверење (не старије 
од шест месеци), доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. 
Установа по службеној дужности при-
бавља за изабраног кандидата уверење 
о некажњавању од надлежне службе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“; информације на бројеве теле-
фона: 022/436-250, 436-052.

основна ШКола 
„небојШа јерКовић“
22401 Буђановци
Небојше Јерковића 1
тел. 022/447-214

Секретар
на одређено време ради замене 
запослене на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: дипломирани правник који је 
стекао образовање на основним сту-
дијама у трајању од 4 године или дип-
ломирани правник-специјалиста, мастер. 
Кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образо-
вање у погледу врсте и степена стручне 
спреме; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са учени-
цима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 52/2009 и 72/2011); 4. 
да има држављанство Републике Србије. 
Докази о испуњености услова под тач. 
1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс 
(оверена фотокопија дипломе и уверење 
о држављанству, не старији од 6 месе-
ци). Доказ под тачком 2 подноси се пре 
закључења уговора о раду, а доказ под 
тачком 3 прибавља школа по службеној 
дужности. Пријаве на конкурс послати у 
року 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, на адресу школе.

средЊа техниЧКа 
ШКола „ниКола тесла“
22000 Сремска Митровица
Змај Јовина 29
тел. 022/639-167

Наставник математике

УСЛОВИ: професор математике; дип-
ломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар 
за рачуноводство и информатику; дип-
ломирани математичар-информатичар; 
дипломирани математичар-математика 
финансија; дипломирани математичар-
астроном.

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа.

Административни радник
са 80% радног времена, на 
одређено време

УСЛОВИ: правни техничар или биротех-
ничар.

Наставник социологије
са 65% радног времена, на 
одређено време

УСЛОВИ: професор социологије, односно 
дипломирани социолог; професор фило-
зофије и социологије; дипломирани 
политолог, наставни смер; дипломирани 
политолог за друштвено-политичке одно-
се.

Наука и образовање

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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Наставник устава и права 
грађана
са 40% радног времена, на 
одређено време

УСЛОВИ: дипломирани правник; профе-
сор социологије, односно дипломирани 
социолог; дипломирани политолог, нас-
тавни смер; дипломирани политолог, 
смер међународно-политички.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може 
бити примљено лице под условима про-
писаним законом, и ако има: одгова-
рајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављиваља конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

оШ „јован поповић“
22000 Сремска Митровица
Петра Прерадовића 51
тел. 022/624-362, 612-524

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора 
школе може да се пријави кандидат који 
испуњава услове предвиђене чл. 8 став 
2 и чл. 59 став 5, 12 и 13 и чл. 120 став 
од 1-4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09) и опште услове: да је 
држављанин Републике Србије; настав-
ник или стручни сарадник, који је стекао 
високо одговарајуће образовање: на сту-
дијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да поседује дозволу 
за рад; најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образо-
вања; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Поред 
молбе са кратком биографијом и дипло-
ме о стручној спреми, кандидати подно-
се следећа документа којима доказују 
испуњеност тражених услова: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уве-
рење о положеном стручном испиту (ори-
гинал или оверена фотокопија); потврду 
о радном стажу у просвети. Уверење да 
кандидат није осуђиван прибавља уста-
нова. Одговарајуће лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци), подноси изабрани 

кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ШКола за основно и 
средЊе образоваЊе 
„антон сКала“
22300 Стара Пазова
Карађорђева 12
тел. 022/310-026

Професор енглеског језика
са 0,44% фонда часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност, 
искуство у раду са децом са сметњама у 
развоју (острученост). Наставници поред 
стручне спреме морају поседовати струч-
ну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефекто-
лога. Потребно је да кандидат подне-
се и: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о 
здравственом стању (по пријему у радни 
однос); уверење о некажњавању; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми. Поред горенаведених 
доказа, кандидати су дужни да доставе 
и доказе о раду са децом са посебним 
потребама и доказе о стручним референ-
цама. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Све пријаве са приложеном 
документацијом предати у секретаријат 
школе, у времену од 09,00 до 12,00 часо-
ва или послати поштом на адресу школе.

основна ШКола 
„слободан савКовић“
22305 Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214

Наставник разредне наставе

Наставник немачког језика

Помоћни радник

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: испуњеност услова за наведе-
на радна места предвиђених законом и 
посебни услови утврђени Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, односно 
Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента. Поред наведене струч-
не спреме, кандидат треба да испуњава 
и остале услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/2011): да има одговарајуће 
образовање (доказ доставља кандидат 

уз пријаву на конкурс); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (школа упућује 
кандидате у надлежну службу да прибаве 
уверење); да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(прибавља школа службеним путем); 
држављанство Републике Србије (дос-
тавља кандидат уз пријаву на конкурс). 
Уз пријаву доставити: извод из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месе-
ци); диплому о стеченој стручној спре-
ми (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); лекарско уверење (предаје 
се пре закључења уговора о раду). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом на адре-
су школе или лично, у времену од 08,00 
до 13,00 часова, у секретаријату школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

еКономсКо-трговинсКа 
ШКола „вуК КараЏић“
22300 Стара Пазова
Светосавска 5
тел. 022/310-035

Професор економске групе 
предмета
2 извршиоца - један извршилац 
са пуним радним временом и 
један са 50% радног времена

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

Професор стенографије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
лице које испуњава услове за наставника 
српског језика и књижевности, са поло-
женим испитом из стенографије по плану 
и програму средњег образовања за биро-
техничара.

Професор физичког васпитања
са 40% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, професор физичког васпитања, 
дипл. педагог физичке културе, профе-
сор физичке културе, професор физич-
ког васпитања-дипломирани тренер 
са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања-дипломирани орга-
низатор спортске рекреације, професор 
физичког васпитања-дипломирани кине-
зитерапеут.

Професор ликовног васпитања
са 10% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са функције на коју је 
изабран

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор ликовних уметности, дипломи-
рани сликар-професор ликовне културе.
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ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми и уверење о држављан-
ству. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Све пријаве са приложеном доку-
ментацијом предати у секретаријат шко-
ле, у времену од 09,00 до 12,00 часова 
или послати поштом на адресу школе.

сУботиц а

оШ „Ђуро салај“
24000 Суботица
Петефи Шандора 19
тел. 024/525-743

Професор математике
са 89% радног времена, у 
одељењима на мађарском 
наставном језику

Професор енглеског језика
са 44% радног времена, у 
одељењима на мађарском 
наставном језику

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

Професор хемије
са 20% радног времена, у 
одељењима на мађарском 
наставном језику

Професор математике
са 86% радног времена

Професор мађарског језика
са 50% радног времена, у 
одељењима на мађарском 
наставном језику

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

Професор српског језика
у одељењима на мађарском 
наставном језику

Професор немачког језика
са 22% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства

Професор енглеског језика
са 88% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09 и 52/11): одговарајуће 
образовање, сходно Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени 
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 
и 9/09); психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и учени-
цима; да није правноснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, доказ 
о држављанству РС, уверење високош-
колске установе о броју бодова које 
издаје високошколска установа у складу 
са студијским програмом по коме је кан-
дидат стекао одговарајуће образовање, 
односно о броју бодова освојених у току 
образовања (ово се односи на кандидате 
који су образовање завршили после 2006. 
године), доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, за рад 
на језику националне мањине. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду, док доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. 
Пријаву са доказима о испуњавању усло-
ва за заснивање радног односа на наве-
деним радним местима и биографијом, 
доставити на адресу школе. Рок за прија-
ву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

основна и средЊа 
ШКола 
„ЖарКо зреЊанин“
24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Професор музике
за рад на српском и мађарском 
наставном језику, за 65% радног 
времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања и у складу са Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за ученике лако мен-
тално ометене у развоју („Службени гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 1/95, 
24/04, 10/09, 2/12): академски музичар; 
дипломирани музичар; музички педа-
гог или дипломирани музички педагог; 
дипломирани дефектолог са завршеном 
вишом музичком школом; дипломирани 
дефектолог са завршеном вишом педа-
гошком школом, група музичко васпи-
тање. Наставници недефектолози поред 
предвиђене стручне спреме морају посе-
довати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломи-
раног дефектолога. Поред општих услова 
прописаних Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђе-

не чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011). 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. На 
основу чл. 121 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања, посло-
ве наставника и стручног сарадника у 
школи у којој се образовно-васпитни рад 
остварује на језику националне мањи-
не, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на 
језику националне мањине или је поло-
жило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. У 
поступку одлучивања о избору наставни-
ка вршиће се претходна провера психо-
физичких способности кандидата. Прове-
ру психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Уз пријаву 
на конкурс приложити: биографију са 
личним подацима; оверен препис-фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); доказ 
о испуњености услова из чл. 121 став 7 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (за рад у одељењима на 
мађарском наставном језику). Уверење 
да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 120 
став и тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, по службеној 
дужности прибавља школа од надлеж-
ног секретаријата унутрашњих послова. 
Лекарско уверење којим се доказује пси-
хичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима доставиће изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о 
раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремена и непотпуна документа-
ција неће се разматрати. Пријаве слати 
на адресу школе.

оШ „милоШ ЦрЊансКи“
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/548-272

Наставник математике

Наставник математике
са 54% радног времена

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник немачког језика
са 77% радног времена

Наставник физике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова пропи-
саних чл. 120 до 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), кан-
дидати треба да имају одговарајуће висо-
ко образовање, према члану 8 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
54/2011) и Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
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у основној школи („Службени гласник РС“, 
бр. 3/2010). Поред одговарајућег висо-
ког образовања, сви кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, држављан-
ство Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (наведени доказ прибавља 
школа). Проверу психофизичких способ-
ности кандидата за рад са децом и уче-
ницима извршиће Национална служба за 
запошљавање. Пре закључења уговора о 
раду кандидат треба да прибави уверење 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. 
Уз пријаву на конкурс приложити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству или 
оверену фотокопију.

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова пропи-
саних чланом 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), 
кандидат треба да има I степен струч-
не спреме (основно образовање), држа-
вљанство РС, извод из матичне књиге 
рођених, доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривичнa дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања (наведени доказ прибавља 
школа). Пре закључења уговора о раду 
кандидат треба да прибави уверење да 
има психичку, физичку и здравствену 
способност за обављање послова радног 
места спремачице у школи. Уз пријаву на 
оглас приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству или оверену фото-
копију. Пријаве 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 „хуЊади јаноШ“
24220 Чантавир, Трг слободе 2
тел. 024/782-025

Професор српског језика као 
нематерњег
за 72% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику

Професор немачког језика 
(други страни језик)
за рад на српском и мађарском 
наставном језику

Професор немачког језика 
(други страни језик)
за 78% радног времена, за рад на 
српском и мађарском наставном 
језику

Професор или наставник 
музичке културе
за рад на српском и мађарском 
наставном језику

Професор или наставник 
ликовне културе
за рад на српском и мађарском 
наставном језику

Професор физике
за 90% радног времена, за рад на 
српском и мађарском наставном 
језику

Професор математике
за рад на српском и мађарском 
наставном језику
2 извршиоца

Професор физичког васпитања
за 40% радног времена, за рад на 
српском и мађарском наставном 
језику

Професор техничког васпитања
за рад на српском и мађарском 
наставном језику
2 извршиоца

Професор техничког васпитања
за 40% радног времена, за рад на 
српском и мађарском наставном 
језику

Школски педагог
за рад на српском и мађарском 
језику

Дефектолог
за рад на мађарском језику
2 извршиоца

Професор енглеског језика у 
нижим одељењима
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
одсуства, за рад на српском и 
мађарском наставном језику

Професор историје
за 90% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запосленог са функције, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11); да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени 
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 
и 9/09); знање мађарског језика за рад-
на места на којима се настава изводи на 
мађарском језику и за радно место школ-
ског педагога. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: биографију, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ о држа-
вљанству, доказ о знању мађарског јези-
ка (да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на мађарском 
језику или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске 
установе). Избор наставника и стручног 
сарадника врши се након извршене про-
вере психофизичких способности канди-
дата за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат подноси пре закључивања 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова за засни-
вање радног односа и биографијом, дос-
тавити на адресу школе. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

оШ „мајШансКи пут“
24000 Суботица, Мајшански пут 87
тел. 024/576-700

1. Наставник француског језика
са 89% радног времена

2. Наставник физике
са 40% радног времена, на 
мађарском наставном језику

3. Наставник физике
са 60% радног времена

4. Наставник математике
са 89% радног времена, на 
мађарском наставном језику

5. Наставник математике
са 67% радног времена, на 
српском и мађарском наставном 
језику

6. Наставник математике

7. Наставник физичког 
васпитања
са 45% радног времена, на 
српском и мађарском наставном 
језику
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Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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8. Наставник музичке културе
на српском и мађарском 
наставном језику

9. Педагог
за рад на српском и мађарском 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник РС“, 
бр. 6/96 и све измене и допуне истог); 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у ставу 1 тач. 
3 члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Кандидати за 
радна места под бр. 2, 4, 5, 7, 8 и 9 тре-
ба да испуњавају посебан услов: знање 
мађарског језика као језика националне 
мањине. Кандидати су дужни да при-
ликом подношења пријаве на конкурс 
приложе доказе о испуњености услова: 
диплому или оверену фотокопију дипло-
ме, уверење или фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци), оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; 
за радна места под бр. 2, 4, 5, 7, 8 и 9: 
оверену фотокопију сведочанства или 
дипломе да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на мађар-
ском наставном језику или доказ да је 
положио испит из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске 
установе. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата извршиће Национал-
на служба за запошљавање у Суботици, 
пре доношења одлуке директора о прије-
му одговарајућег кандидата.

10. Мајстор на одржавању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме 
(металске струке), да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у ставу 1 тачка 
3 члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има држа-
вљанство Републике Србије. Кандидати 
су дужни уз пријаву на конкурс приложе 
следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе, уверење или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), ове-
рену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених.

ОСТАЛО: Пре заснивања радног односа, 
односно потписивања уговора о раду, 
кандидат треба да прибави лекарско 
уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са учени-
цима - уверење издаје надлежни завод у 
Суботици. Рок за подношење пријаве је 
осам дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс подносе се на адресу школе.

висоКа ШКола 
струКовних студија 
за образоваЊе 
васпитаЧа и тренера
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Објављује конкурс за избор у звање:

Професор струковних студија 
или предавач за област 
педагошких наука
на период од 5 година

УСЛОВИ: Посебни услови: високо обра-
зовање, докторске студије или VIII сте-
пен стручне спреме, докторат из обла-
сти педагошких наука или магистарске 
студије или VII/2 степен стручне спреме, 
магистар из области педагошких наука 
или специјалистичке академске студије 
из области педагошких наука. Остали 
услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08 и 44/10), Статутом Високе 
школе струковних студија за образовање 
васпитача и тренера у Суботици, Правил-
ником о ближим условима и поступку за 
избор у звање наставника, Правилником 
о систематизацији послова и радних зада-
така школе, а у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву неопходно је доставити: био-
графију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми и списак 
и сепарате објављених радова, односно 
радова за које поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс, доказ о педагошком 
искуству, доказ о држављанству, фото-
копију личне карте. Кандидати су дуж-
ни да уз пријаву на конкурс доставе и 
одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснаж-
ном 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 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Комисија ће у року од 60 
дана од дана истека рока за пријаву на 
конкурс сачинити извештај о пријавље-
ним кандидатима и ставити га на увид 
јавности на период од 15 дана, о чему ће 
кандидати бити обавештени путем оглас-
не табле и сајта школе.

техниЧКа ШКола 
„иван сарић“
24000 Суботица
Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Наставник електростручних 
предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер електротехнике, 
дипломирани електротехнички инжењер, 
дипломирани инжењер електронике, 
професор електротехнике, дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства.

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена, на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор физичког васпитања; дип-
ломирани педагог физичке културе; 
професор физичке културе; професор 
физичког васпитања - дипломирани тре-
нер са назнаком спортске гране; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани 
организатор спортске рекреације; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут.

Одржавалац машина, опреме, 
инсталација-електричарски део
са 30% радног времена

УСЛОВИ: IV или V степен стручне спреме, 
образовни профил: погонски електричар, 
радно искуство 5 година на пословима 
одржавања.

ОСТАЛО: На основу члана 120 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања, кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни 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, 05/2011); да има 
психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Кандидати уз прија-
ву на конкурс треба да доставе: овере-
ну копију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству РС; 
лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доставља изабрани кандидат 
по завршетку конкурса); доказ о знању 
мађарског језика (средње, више или 
високо образовање на мађарском језику 
или положен испит из мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске 
установе); уверење о неосуђиваности 
(прибавља школа по завршетку кон-
курса). У поступку одлучивања о избо-
ру наставника извршиће се претходна 
провера психофизичких способности 
кандидата. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима 

Наука и образовање

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт
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врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе. Рок за достављање прија-
ва је 8 дана од дана објављивања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

оШ „соЊа 
маринКовић“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78
тел. 024/553-175

Наставник мађарског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање: професор, 
односно дипломирани филолог за мађар-
ски језик и књижевност.

Наставник математике-
приправник
на одређено време, са 44,44% 
радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање: професор 
математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар-
информатичар; професор математике 
и рачунарства; дипломирани математи-
чар за математику економије; професор 
информатике-математике; дипломира-
ни математичар-астроном; дипломирани 
математичар-примењена математика; 
дипломирани информатичар.

Наставник физике-приправник
на одређено време, са 9% радног 
времена, за рад у одељењима на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање: професор 
физике; дипломирани физичар; профе-
сор физике и хемије; дипломирани педа-
гог за физику и хемију; професор физике 
и основе технике; дипломирани педа-
гог за физику и основе технике; профе-
сор физике и математике; дипломирани 
астрофизичар; дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; про-
фесор физике и хемије за основну шко-
лу; професор физике и основа технике 
за основну школу; дипломирани физичар 
за примењену физику; професор физике 
за средњу школу; дипломирани физи-
чар истраживач; дипломирани профе-
сор 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; дип-
ломирани астроном, смер астрофизика.

Наставник техничког 
образовања-приправник
на одређено време, са 20% 
радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање: професор 
техничког образовања; професор поли-
технике; дипломирани педагог за технич-
ко образовање; професор технике и 
информатике; професор физике и основа 
технике; дипломирани педагог за физику 
и основе технике; професор основа тех-
нике и производње; професор техничког 
образовања и физике; професор технич-
ког образовања и хемије; професор 
техничког образовања и машинства; про-
фесор техничког образовања и техничког 
цртања; професор техничког образовања 
и медијатекар; професор машинства; 
професор електротехнике; дипломира-
ни педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО; дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну 
школу; професор физике и основа тех-
нике за основну школу; професор произ-
водно-техничког образовања; професор 
политехничког васпитања и образовања; 
професор политехничког образовања 
и васпитања; професор политехничког 
образовања; професор техничког васпи-
тања и образовања, професор технич-
ког образовања и васпитања; професор 
информатике и техничког образовања; 
професор технике; професор технике 
и машинства; професор технике и гра-
фичких комуникација; професор технике 
и медијатекарства; инжењер за прераду 
дрвета.

Наставник енглеског језика-
приправник
на одређено време, са 22,22% 
радног времена, у другом 
циклусу основног образовања и 
васпитања, за рад у одељењима 
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање: профе-
сор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност.

Наставник италијанског језика-
приправник
на одређено време, са 22,22% 
радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање: професор, 
односно дипломирани филолог за ита-
лијански језик и књижевност.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има одго-
варајуће образовање прописано чл. 8 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/2011) и Правилником о врс-
ти 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, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом прено-
са бодова; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања и 
да има држављанство Републике Србије. 
На основу чл. 121 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
послове наставника и стручног сарадни-
ка у школи у којој се образовно-васпит-
ни рад остварује на језику националне 
мањине, осим за ромски језик, може да 
обавља лице које је стекло средње, више 
или високо образовање на језику нацио-
налне мањине или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми и уверење о држа-
вљанству Републике Србије. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи доказ да 
има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, који подносе лица 
из члана 8 став 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 све-
дочанства или дипломе, да је средње, 
више или високо образовање стекао на 
мађарском наставном језику или доказ 
да је положио испит из мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске 
установе, подноси кандидат уз пријаву на 
конкурс за обављање послова наставни-
ка у одељењима на мађарском наставном 
језику. Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата за рад са децом и 
ученицима извршиће Национална служ-
ба за запошљавање, применом стандар-
дизованих поступака. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља школа. Прија-
ве 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.

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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оШ „јован миКић“
24000 Суботица
Саве Ковачевића 16
тел. 024/548-092

Професор географије
са 35% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат 
треба да има одговарајуће високо образо-
вање, а у свему према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 3/05, 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); психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са учени-
цима; доказ да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; доказ о 
знању мађарског језика за пријем у рад-
ни однос; доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и учени-
цима врши служба за запошљавање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављан-
ству, доказ о знању мађарског језика, 
доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

шабац

ШКола примеЊених 
уметности
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Професор рачуноводства и 
информатике
са 40% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор информатике, односно дипло-
мирани информатичар, у складу са чл. 
8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) - мастер академских сту-
дија, специјалистичких академских сту-
дија или специјалистичких струковних 
студија 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.

Наставник практичног 
рада, образовни профил: 
фирмописац-калиграф
са 75% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани графичар, дипломирани 
графичар-ликовни педагог, дипломира-
ни графичар-професор ликовне културе, 
дипломирани графички дизајнер, лице 
са завршеним факултетом примењених 
уметности, одсек или катедра примење-
на графика, дизајн графике, графика, 
лице са завршеним факултетом ликовних 
уметности, графички одсек, у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) - мастер академских сту-
дија, специјалистичких академских сту-
дија или специјалистичких струковних 
студија 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.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и доку-
ментима (оверена фотокопија дипломе-
уверење о завршеном образовању, извод 
из матичне књиге рођених-не старији од 
6 месеци, уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци), послати на горена-
ведену адресу.

посавотамнавсКа 
средЊа ШКола
15225 Владимирци
Светог Саве бб
тел. 015/514-837

Професор математике
на одређено време до повратка 
директора са функције

Професор математике
са 50% радног времена

Професор енглеског језика

Професор енглеског језика
са 60% радног времена

Професор геодетских мерења

Професор геодетске групе 
предмета

Професор геодетске групе 
предмета
са 30% радног времена

Професор физике
са 50% радног времена

Професор познавања робе
са 33% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
по Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и 
сарадника у настави у стручним школа-
ма. Кандидати подносе: радну и личну 
биографију, пријаву; извод из матичне 
књиге рођених; оверен препис дипломе 
о завршеној школи - факултету; уверење 
о држављанству. Пријаве са документи-
ма слати на горенаведену адресу. Одлуку 
о избору кандидата директор ће доне-

ти у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења Школског одбора. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

пониШтеЊе КонКурса 
оШ „лаза К. лазаревић“
15357 Клење, Дринска 1

Конкурс објављен 17.10.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости за радно 
место: шеф рачуноводства.

оШ „јован Цвијић“
15214 Дебрц, Београдски пут бб

Наставник математике
са 88% радног времена, за рад у 
подручној школи у Прову

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
године (до 31.08.2013. године), 
за рад у издвојеним одељењима у 
Јазовнику и Сувом Селу

Наставник математике
са 66% радног времена, за рад у 
матичној школи у Дебрцу

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја 
школске године (до 31.08.2013. 
године), за рад у издвојеном 
одељењу у Бељину

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
односно мастер, у складу са Правилни-
ком 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, 32007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010), 
као и услови у складу и на начин пропи-
сан чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11), у складу са којима 
се доставља и конкурсна документација.

Наука и образовање

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн 

одговор  
нА зАхтеве клијенАтА
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оШ „ЖиКа поповић“
15225 Владимирци
Светог Саве бб

Професор српског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, за рад у издвојеном 
одељењу у Белотићу, са 94% 
радног времена

Професор ликовне културе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, за рад у матичној 
школи у Владимирцима и 
издвојеном одељењу у Белотићу, 
са 90% радног времена

Професор техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до повратка 
запосленог са функције, са 90% 
радног времена

Професор информатике
са 10% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запосленог са функције

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу, 
на одређено време до повратка 
помоћника директора школе

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу
2 извршиоца

Професор енглеског језика
за рад у матичној школи у 
Владимирцима, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета

Професор енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове по Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/07, 
3/07, 4/07, 8/08, 11/08) и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Сл. гла-
сник СРС-Просветни гласник“, бр. 27/87, 
1/89 и 3/2005, 4/07). Кандидати подно-
се: радну и личну биографију, извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис 
дипломе о завршеној школи-факултету; 
извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); потврду да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; доказ да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Кандидати ће бити писмено 
обавештени о резултату конкурса. Прија-
ве слати на горенаведену адресу.

средЊа 
поЉопривредна ШКола 
са домом уЧениКа
15000 Шабац
Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Наставник прехрамбене групе 
предмета
на одређено време, замена 
радника одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: дипл. инж. технологије исхра-
не, дипл. инж. прехрамбене техноло-
гије биљних производа, дипл. инж. тех-
нологије-конзервна храна, дипл. инж. 
прехрамбене технологије анималних про-
извода, дипл. инж. пољопривреде за тех-
нологију: конзервирања и врења; ратар-
ских производа; анималних производа; 
биљних производа.

Школски педагог
са 50% радног времена, на 
одређено време, замена радника 
одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: дипл. педагог, професор педа-
гогије, дипл. школски психолог-педагог, 
дипл. педагог-мастер.

Наставник математике
са 26% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: професор математике, дипл. 
математичар, дипл. математичар за рачу-
нарство и информатику, дипл. матема-
тичар-информатичар, дипл. професор 
математике-мастер, дипл. математичар-
мастер.

Наставник ветеринарске групе 
предмета
са 55% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: дипл. ветеринар, доктор вете-
ринарске медицине.

Наставник ликовне културе
са 15% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовних уметнос-
ти, професор или дипл. историчар умет-
ности; лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности, лице са завршеним 
факултетом примењених уметности.

Наставник пољопривредне 
групе предмета
са 50% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник пољопривредне 
групе предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инж. пољопривреде за 
ратарство, дипл. инж. агрономије, дипл. 
инж. пољопривреде, смер ратарски.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
опште услове предвиђене чл. 8, 120, 130 
и 132 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да имају одгова-
рајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; 
да испуњавају посебне услове предвиђе-
не Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама и 
Правилником о организацији и система-
тизацији радних места школе. У поступку 
одлучивања о избору наставника, извр-
шиће се провера психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, за 
кандидате који уђу у ужи избор. Проверу 
врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих посту-
пака. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду дос-
тави уверење о психичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и уче-
ницима, не старије од 6 месеци. Доказ о 
психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уз прија-
ву доставити: оверену копију дипломе 
о завршеном одговарајућем факултету; 
извод из матичне књиге рођених (нови); 
уверење о држављанству (ново, ори-
гинал или оверена копија). Пријаве са 
потребним документима подносе се лич-
но или поштом, на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Ужице

пониШтеЊе дела 
КонКурса 
техиЧКа ШКола уЖиЦе
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-597

Конкурс објављен 07.11.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: 
помоћни радник, на одређено време 
до повратка радника са боловања. 
Остатак конкурса је непромењен.
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уметниЧКа ШКола
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095

Наставник енглеског језика
са 33,3% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

Наставник музичке уметности 
и факултативне наставе хора и 
оркестра
са 35% радног времена, на 
одређено време у својству 
приправника, најдуже две године

Наставник српског језика и 
књижевности
са 11% радног времена, на 
одређено време у својству 
приправника, најдуже две године

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише мора 
испуњавати услове предвиђене Законом 
о раду и чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1. да 
има одговарајуће образовање прописа-
но Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и сарад-
ника у настави у стручним школама; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. да је држа-
вљанин Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи 
доказе о испуњености услова из тач. 1 
и 4 (који се односи на врсту образовања 
и држављанство). Доказ из тачке 2 под-
носи изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, а доказ из тачке 3 приба-
вља школа.

поново оглаШава 
оШ „петар леКовић“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Професор математике
са 89% радног времена, за рад у 
ИО Душковци

Професор физике
са 60% радног времена, за рад у 
ИО Душковци и ИО Јежевица

Професор немачког језика
са 33% радног времена, за рад у 
ИО Душковци и ИО Јежевица

ОСТАЛО: На конкурс се могу пријави-
ти кандидати који поред општих усло-
ва 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. Уз пријаву 
на конкурс приложити и одговарајућу 
документацију, којом се доказује испуње-
ност услова предвиђених Законом и Пра-

вилником и овим конкурсом: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених. Уверење о неосуђи-
ваности школа прибавља по службеној 
дужности, а лекарско уверење се прила-
же по доношењу одлуке о избору, а пре 
закључивања уговора о раду. Неблаго-
времене пријаве и пријаве без доказа о 
испуњености свих услова конкурса неће 
се разматрати.

ваљево

средЊа ШКола 
„миониЦа“
14242 Мионица
Кнеза Грбовића бб
тел. 014/62-120

Професор хемије
са 15% радног времена

Професор математике
са 84% радног времена

Професор ликовне културе и 
уметничког обликовања
са 15% радног времена

Професор економске групе 
предмета (основи туризма 
и угоститељства, пословна 
економија, монетарна 
економија и банкарство)
са 35% радног времена

Наставник практичне наставе 
куварства и услуживања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање и сте-
пен стручне спреме сходно Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника 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, 7/2008, 5/2001 и 8/2011), као и 
услови прописани чл. 120 и 121 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), положен испит за лиценцу 
и минимум две године радног искуства 
у школи. Уз пријаву доставити доказе 
о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, оверену копију лиценце, 
оверену копију радне књижице као доказ 
о стеченом радном искуству у школи и 
краћу биографију. Сви приложени дока-
зи морају бити достављени као оверене 
фотокопије оригинала.

предШКолсКа установа 
деЧији вртић „невен“
14242 Мионица
Др Аце Обрадовића бб
тел. 014/3421-039

Васпитач
4 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка 
радника са боловања

Васпитач
за рад у предшколској групи у 
Дучићу, на одређено време до 
истека реализације припремног 
предшколског програма, а 
најдуже до краја школске 
2012/2013. године

Васпитач
за рад у предшколској групи 
у Команицама, на одређено 
време до истека реализације 
припремног предшколског 
програма, а најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

Васпитач
за рад у предшколској групи 
Крчмар-Буковац, на одређено 
време до истека реализације 
припремног предшколског 
програма, а најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

Васпитач
за рад у предшколској групи у 
Осеченици, на одређено време до 
истека реализације припремног 
предшколског програма, а 
најдуже до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду треба да 
испуњава и посебне услове: више обра-
зовање васпитача или високо образо-
вање васпитача на студијама првог сте-
пена или студијама другог степена или 
студијама у трајању од три године или 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године; положен испит за 
лиценцу.

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду треба 
да испуњава и посебне услове: дипло-
мирани правник-мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образо-
вање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, са најмање две 
године радног искуства у области обра-
зовања и васпитања.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду треба да 
испуњава и посебне услове: више обра-
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зовање или високо образовање на сту-
дијама првог степена или студијама дру-
гог степена или студијама у трајању од 
три године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године-еко-
номиста или дипломирани економиста.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење 
о држављанству РС, оверен препис-фото-
копију дипломе. Здравствено уверење да 
имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом, односно 
општу здравствену способност, канди-
дати подносе након доношења одлуке 
о избору, а уверење да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривичнa 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања -прибавља установа. Проверу 
психофизичких способности кандидата за 
рад са децом врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизова-
них поступака.

пониШтеЊе дела 
огласа 
оШ „сава КерКовић“
14240 Љиг, Светог Саве 22/а
тел. 014/3445-172

Оглас објављен 31.10.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: професор раз-
редне наставе, за рад у издвојеном 
одељењу Јајчић, на одређено вре-
ме до 31.08.2013. године. У осталом 
делу оглас је непромењен.

предШКолсКа 
установа 
„лептирић“
14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3431-066

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава 
услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања. Потребна документација: диплома 
о завршеној школи (курсу) или фотоко-
пија дипломе, радна биографија (осим 
за лица која по први пут заснивају радни 
однос); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених и уве-
рење надлежног суда да се против канди-
дата не води истрага нити кривични пос-
тупак. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
подноси се након доношења одлуке о 
избору кандидата, а доказ да није осуђи-
ван за кривична дела наведена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - при-
бавља установа. Докази о испуњености 
услова подносе се у оригиналу или као 
оверене фотокопије.

оШ „милан муЊас“
14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-837

Наставник историје
са 90% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање и у складу са чл. 8 став 2 тач. 1 
и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011) и стручна спрема у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС -Про-
светни гласник“, бр. 3/10). Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству РС 
и извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија, не ста-
рији од 6 месеци. Уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, школа прибавља 
по службеној дужности. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, директор 
врши ужи избор кандидата које упућује 
на проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“.

оШ „нада пурић“
14000 Ваљево
Владике Николаја 33
тел. 014/221-225

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, 
поред општих услова прописаних зако-
ном, и посебне услове предвиђене чла-
ном 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011); стечено средње 
образовање и завршена обавезна увод-
на обука за педагошког асистента, према 
Правилнику о програму обуке за педагош-
ког асистента („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2010); 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 Репу-
блике Србије; завршена обавезна уводна 
обука за педагошког асистента, према 
Правилнику о програму обуке за педа-
гошког асистента („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2010). Уз пријаву 
кандидат треба да достави: доказ о стече-
ном одговарајућем образовању (диплома 
о стеченом одговарајућем образовању, 
оверена фотокопија); доказ да има држа-
вљанство Републике Србије (уверење 
о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци, оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија); оверена фотоко-
пија сертификата о завршеној обавезној 

уводној обуци за педагошког асистента, 
према Правилнику о програму обуке за 
педагошког асистента („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2010); потвр-
ду о пребивалишту (адреса становања). 
Доказ о испуњености услова да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. Проверу 
психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима врши Нацио-
нална служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака. У пос-
тупку одлучивања о избору наставника, 
директор школе након извршене претхо-
дне провере психифизичких способности 
кандидата, прибавља мишљење Школ-
ског одбора. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве са документа-
цијом о испуњености услова предати у 
просторијама школе, секретару школе, 
сваког радног дана, у времену од 07,00 
до 15,00 часова или доставити на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „рајКо 
михаиловић“
14214 Бањани
тел. 014/461-102, 461-141

Професор српског језика
са 95% радног времена

Професор француског језика
са 50% радног времена

Професор руског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

Професор руског језика
са 20% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања

Професор информатике
са 30% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
године

Професор математике
2 извршиоца

Професор математике
са 40% радног времена

Професор биологије
са 30% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одго-
варајуће образовање у складу са чл. 
8 став 1 и 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 став 1 
тачка 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011) и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима 

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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(проверу психофозичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавња, при-
меном стандардизованих поступака, а 
упућивање кандидата врши директор); 
да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(прибавља установа). Уз пријаву са био-
графијом поднети: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“.

установа за 
Културу и спорт 
„Културно-спортсКи 
Центар уб“
14000 Уб, Вука Караџића 19
тел. 014/411-111

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: За директора може бити име-
новано лице које поред општих услова 
прописаних законом, испуњава и следеће 
услове: да има високу или вишу стручну 
спрему и најмање три године радног иску-
ства. Приликом пријаве на конкурс под-
нети: предлог програма рада и развоја 
установе, биографију, оверену копију 
дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, доказ о радном искуству-оверену 
копију радне књижице, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци), оверену 
копију личне карте, уверење надлежног 
суда о некажњавању, односно да против 
кандидата није покренута истрага, нити 
да је подигнута оптужница. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве на конкурс са докази-
ма подносе се препорученом пошиљком 
или лично, на горенаведену адресу.

оШ „рајКо михаиловић“
14214 Бањани
тел. 014/461-102, 461-141

Педагошки асистент
на одређено време до краја 
школске године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има најмање 
средње образовање, да има завршен 
програм обуке за педагошког асистента 
(Уводни модул), да познаје ромски језик, 
да је држављанин РС, 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. Уз пријаву доставити овере-
не копије докумената: уверења о држа-
вљанству Републике Србије, дипломе о 
стеченом образовању, доказа о заврше-
ном програму обуке за педагошког асис-
тента, извода из матичне књиге рођених, 
фотокопије личне карте. Лекарско уве-
рење доставља се по коначности одлу-
ке о избору кандидата. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

средЊа ШКола 
„17. септембар“
14224 Лајковац
Вука Караџића 19
тел. 014/3431-45

Професор уставног и 
привредног права
са 20% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор устава и права 
грађана
са 20% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор енглеског језика
са 33% радног времена

Професор музичке уметности
са 5% радног времена

Професор математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати 
испуњавају услове предвиђене чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) и 
одговарајућим одредбама Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 
5/91...11/2008).

врање

основна ШКола 
„бранКо радиЧевић“
17510 Владичин Хан
Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

1. Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове из 
чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 3 Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласникРС-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 и 
3/10).

2. Наставник разредне наставе
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, 
односно до 31.08.2013. године, 
за рад у издвојеном одељењу у 
Кунову

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове из 
чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 2 Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласникРС-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 и 
3/10).

3. Наставник грађанског 
васпитања
са 10% радног времена

4. Наставник информатике и 
рачунарства
са 5% радног времена

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове из 
чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 38а Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника 
који изводе образовно - васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, 
бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 1/03, 10/04, 3, 9/05, 
4, 17/07, 1, 6, 8/08-испр., 4/09 и 3/10).

5. Педагошки асистент
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, 
односно до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове 
из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), стечено средње 
образовање и поседовање уверења о 
завршеној уводној обуци за педагошког 
асистента, у складу са Правилником о 
програму обуке за педагошког асистента 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2010).

Наука и образовање

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  

зАпошљАвАњу
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6. Ложач
са 50% радног времена

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове 
из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), III степен струч-
не спреме, машинског, металског или 
електро смера, са положеним испитом за 
руковаоца парних котлова.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: дипло-
му о одговарајућем образовању (ори-
гинал или оверена копија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена 
копија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија), уверење 
о савладаном програму обуке (за радна 
места под ред. бр. 3 и 5 - оригинал или 
оверена копија), сертификат о положе-
ном испиту за руковаоца парних котло-
ва (за радно место под бр. 6. - оригинал 
или оверена копија). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве се подносе на адресу школе.

стШ „преШево“
17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/669-130

Настава на српском језику:

Професор математике
за 14 часова недељно

Професор руског језика
за 8 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор енглеског језика
за 8 часова недељно, на одређено 
време до повратка раднице са 
боловања

Настава на албанском језику:

Професор српског језика као 
нематерњег језика
4 извршиоца

Професор социологије
за 10 часова недељно

Професор математике
7 извршилаца

Професор математике
за 14 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор информатике и 
рачунарства
за 8 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор машинске групе 
предмета
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године
6 извршилаца

Професор саобраћајне групе 
предмета
за 20 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Инструктор вожње
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Професор електро групе 
предмета
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године
6 извршилаца

Професор електро групе 
предмета
за 10 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор групе предмета - 
обрада дрвета
за 20 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор економске групе 
предмета
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године
2 извршиоца

Професор економске групе 
предмета
за 10 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор медицинске групе 
предмета
за 20 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор медицинске групе 
предмета
за 14 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Виша медицинска сестра
за 17 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Психолог школе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
траженог занимања. Доставити оверена 
документа: диплому о завршеном факул-
тету, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених и уверење да 
кандидати нису осуђивани и да се против 
њих не води истражни поступак. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

пониШтеЊе огласа 
техниЧКа ШКола 
„ниКола тесла“
17530 Сурдулица
Томе Ивановића 24
тел. 017/814-119

Оглас објављен 31.10.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се у целости.

оШ „вуК КараЏић“
17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Наставник грађанског 
васпитања
за 70% радног времена (14 
школских часова недељно)

Наставник српског језика
за 72,22% радног времена (13 
школских часова недељно)

Наставник српског језика
на одређено време до 30.07.2013. 
године, ради замене раднице на 
породиљском одсуству и одсуству 
са рада ради неге детета

Наставник математике
за 44,44% радног времена (8 
школских часова недељно)

Професор разредне наставе
на одређено време до 09.08.2013. 
године, ради замене раднице на 
породиљском одсуству и одсуству 
са рада ради неге детета

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У складу са чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања, у радни однос у школи може да 
буде примљено лице под условима про-
писаним законом, и ако има: 1. одго-
варајуће образовање у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, завршен одговарајући факул-
тет са стеченим звањем које је предвиђе-
но Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, Правилником о врсти стручне 
спреме наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних програма 
у основној школи („Службени гласник 
СРС-Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 
и „Службени гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 
17/07, 1/08, 6/08 и 8/08-испр.); 2. психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: 
доказ о испуњености услова из тач. 1 и 
4, тј. оверену копију дипломе и уверења 
о држављанству. Доказ о испуњености 
услова из тачке 2 подноси се непосредно 
пре закључења уговора о раду. Доказ из 
тачке 3 прибавља школа.
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гимназија 
„светозар марКовић“
17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб
тел. 017/812-870

Професор српског језика и 
књижевности
за 67% радног времена (12 
школских часова недељно)

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, 
дипломирани филолог за књижевност, 
дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност или професор српског јези-
ка и књижевности, са најмање 1 годином 
радног искуства у школи. Кандидати тре-
ба да испуњавају, поред општих услова, и 
услове из члана 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 
Закона о основама система образовања и 
васпитања: да имају одговарајуће образо-
вање-завршен VII степен стручне спреме, 
да испуњавају услове у погледу психичке 
и физичке способности за рад са децом и 
ученицима, да нису осуђивани правоснаж-
ном 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), 
као и услове предвиђене Правилником о 
врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у гимназији. 
Уз пријаву приложити: доказ о стручној 
спреми, оверен препис-фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, доказ да се против 
кандидата не води истрага, уверење да 
није покренут кривични поступак, лекар-
ско уверење.

оШ „бора станКовић“
Јелашница
17512 Стубал, Село Јелашница бб
тел. 017/476-250

Наставник музичке културе
за 25% радног времена

Наставник енглеског језика
за 10% радног времена

Васпитач на реализацији 
предшколског програма
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Педагог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне 
спреме у складу са Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, поседовање 
психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима, 
да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да није осуђиван за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; за радно место педагога - 
образовни профил: професор педагогије 
или дипл. педагог општи смер или смер 
школске педагогије или дипломирани 
школски педагог-психолог или дипломи-
рани педагог.

медиЦинсКа ШКола 
„др изабел емсли 
хатон“
17500 Врање
тел. 017/415-604

Наставник интерне медицине 
са негом-вежбе
за 10 часова недељно

Наставник интерне медицине 
са негом-2 блока
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник хирургије са негом-
вежбе
за 10 часова недељно

Наставник дечје хирургије са 
негом-вежбе
за 3 часа недељно

Наставник неуропсихијатрије 
са негом-1 блок

Наставник хирургије са негом-
вежбе
за 12 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године, односно до 
31.08.2013. године

Наставник дечје хирургије са 
негом-вежбе
за 4 часа недељно, на одређено 
време до краја школске 
2012/2013. године, односно до 
31.08.2013. године

Наставник неуропсихијатрије 
са негом-вежбе
за 2 часа недељно, на одређено 
време и 2 блока, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник хирургије са негом-2 
блока
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник дечје хирургије са 
негом-1 блок
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник здравствене неге-3 
блока

Наставник здравствене неге-
блок
210 часова годишње, односно 7 
блокова, на одређено време до 
краја школске 2012/2013. године, 
односно до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: За горенаведена радна мес-
та: вежбе и практична настава у блоку: 
виша медицинска сестра-техничар, сани-

тарно-еколошки инжењер-специјалиста 
са претходно стеченим образовањем за 
струковну медицинску сестру, струковна 
медицинска сестра, организатор здравс-
твене неге. Лице треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју 
рада здравство и социјална заштита.

Наставник педијатрије са 
негом-вежбе
за 11 часова недељно и 1 блок, 
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: вежбе и практична настава у 
блоку: виша медицинска сестра - техни-
чар, струковна медицинска сестра, орга-
низатор здравствене неге, за образовне 
профиле; медицинска сестра - техничар, 
педијатријска сестра - техничар, гинеко-
лошко-акушерска сестра; лице треба да 
има претходно стечено образовање за 
педијатријску сестру - техничара.

Наставник гинекологије и 
акушерства са негом-вежбе
за 6 часова, на одређено време до 
краја школске 2012/2013. године, 
односно 31.08.2013. године

УСЛОВИ: вежбе и практична настава у 
блоку: виша медицинска сестра-техни-
чар, санитарно-еколошки инжењер-спе-
цијалиста са претходно стеченим образо-
вањем за струковну медицинску сестру, 
струковна медицинска сестра, организа-
тор здравствене неге. Лице треба да има 
претходно стечено средње образовање 
за гинеколошко-акушерску сестру.

Наставник дечје 
неуропсихијатрије са негом-
вежбе
за 4 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: вежбе и практична настава у 
блоку: виша медицинска сестра - техни-
чар, струковна медицинска сестра, орга-
низатор здравствене неге. Лице треба да 
има претходно стечено средње образо-
вање за педијатријску сестру - техничара.

Наставник здравствене неге 
деце-1 блок
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: виша медицинска сестра-тех-
ничар, струковна медицинска сестра, 
организатор здравствене неге. Лице 
треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада здравство и 
социјална заштита.

Наставник здравствене неге у 
рехабилитацији-вежбе
за 4 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: вежбе и практична настава у 
блоку: виши физиотерапеутски техничар.
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Професор теоријске наставе 
неуропсихијатрије са негом
за 4 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: теорија-доктор медицине, спе-
цијалиста за неуропсихијатрију.

Професор дечје 
неуропсихијатрије са негом-
теорија
за 2 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: теорија-доктор медицине, спе-
цијалиста за неуропсихијатрију.

Професор теоријске наставе 
педијатрије са негом
за 6 часова недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: теорија-доктор медицине, спе-
цијалиста за педијатрију.

Професор теоријске наставе 
инфектологије са негом
за 4 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: теорија-доктор медицине, спе-
цијалиста инфектолог.

Професор теоријске наставе 
дечје хирургије са негом
за 2 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: теорија-доктор медицине, спе-
цијалиста дечје хирургије.

Професор теоријске наставе 
хирургије са негом
за 8 часова недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: теорија-доктор медицине, спе-
цијалиста за општу хирургију или једну 
од хируршких грана.

Професор здравствене неге у 
рехабилитацији-теорија
за 1 час недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: теорија-доктор медицине, спе-
цијалиста за физикалну медицину и реха-
билитацију.

Професор грађанског 
васпитања
за 12 часова недељно (60% 
радног времена)

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за 
наставника одговарајуће стручне шко-
ле, лице које испуњава услове за струч-
ног сарадника стручне школе - школског 
педагога или школског психолога, дип-
ломирани етнолог, етнолог - антрополог, 
професор одбране и заштите. Наведе-
на лица могу да изводе наставу ако су 
похађала један или више од следећих 
програма: Обука за наставника грађан-

ског 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 дечјих пра-
ва, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злоста-
вљање и занемаривање деце, Здраво да 
сте.

Професор рачунарства и 
информатике
за 4 часа недељно

УСЛОВИ: професор информатике, 
односно дипломирани информатичар, 
професор математике и рачунарства, 
професор математике, односно дипло-
мирани математичар, смер рачунарство 
и информатика, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани инжењер електротехнике 
сви смерови, односно одсеци, дипломи-
рани инжењер електронике, сви сме-
рови, односно одсеци, дипломирани 
инжењер за информационе системе, 
односно дипломирани инжењер орга-
низације за информационе системе или 
дипломирани инжењер организациониох 
наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије, 
дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунар-
ства, дипломирани економиста, смерови: 
кибернетско-организациони, економска 
статистика и информатика, економска 
статистика и кибернетика, статистика 
и информатика или статистика, инфор-
матика и квантна економија, професор 
технике и информатике, дипломирани 
математичар. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предме-
та 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. Испуње-
ност услова из става 2 ове тачке утврђује 
Министарство просвете, на основу нас-
тавног плана и програма студија.

Професор медицинске 
биохемије-теорија
за 8 часова недељно (40% радног 
времена), на одређено време до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: теорија-дипломирани фарма-
цеут, специјалиста за медицинску био-
хемију, доктор медицине, специјалиста 
за клиничку биохемију, дипломирани 
фармацеут, дипломирани биохемичар, 
дипломирани фармацеут - медицински 
биохемичар, дипломирани биохемичар 
- мастер. За образовне профиле у сто-
матологији: дипломирани фармацеут, 
специјалиста за медицинску биохемију, 
доктор медицине, специјалиста за кли-
ничку биохемију, дипломирани фармаце-
ут, дипломирани биохемичар, дипломира-
ни фармацеут - медицински биохемичар, 
дипломирани биохемичар-мастер, доктор 
стоматологије.

Професор медицинске 
биохемије-вежбе
за 6 часова недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: вежбе-дипломирани фармаце-
ут, специјалиста за медицинску биохе-

мију, доктор медицине, специјалиста за 
клиничку биохемију, дипломирани био-
хемичар, дипломирани фармацеут, виши 
лабораторијски техничар, дипломирани 
фармацеут-медицински биохемичар, дип-
ломирани биохемичар-мастер.

Професор интерне медицине са 
негом-теорија
за 8 часова недељно, до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста 
за интерну медицину.

Професор гинекологије и 
акушерства са негом-теорија
за 4 часа недељно (20% радног 
времена), на одређено време до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: теорија-доктор медицине, спе-
цијалиста за гинекологију и акушерство.

Професор морфологије зуба: 
а) теорија-1 час недељно; б) 
вежбе-6 часова недељно

УСЛОВИ: а) морфологија зуба - теорија 
- доктор стоматологије, специјалиста 
стоматолошке протетике; б) морфоло-
гија зуба - вежбе - доктор стоматологије, 
виши зубни техничар, зубни техничар за 
фиксну протетику.

Професор фиксне протетике: 
а) теорија-4 часа недељно; 
б) вежбе-30 часова недељно 
и настава у блоку-90 часова 
годишње

УСЛОВИ: а) фиксна протетика - теорија 
- доктор стоматологије, специјалиста 
стоматолошке протетике; б) фиксна про-
тетика - вежбе - доктор стоматологије, 
виши зубни техничар, зубни техничар за 
фиксну протетику.

Професор тоталне протезе: а) 
теорија-3 часа; б) вежбе-15 
часова; в) практична настава у 
блоку-30 часова годишње

УСЛОВИ: а) теорија-доктор стоматоло-
гије, специјалиста стоматолошке проте-
тике; б) и в) вежбе - и практична настава 
у блоку - доктор стоматологије, виши зуб-
ни техничар, зубни техничар за мобилну 
протетику.

Професор зуботехничког 
материјала-теорија
за 4 часа недељно

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специја-
листа стоматолошке протетике.

Професор хемије
за 2 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани 
хемичар, професор биологије - хемије, 
професор физике - хемије, дипломирани 
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инжењер хемије - аналитички смер, дип-
ломирани инжењер хемије - биоорган-
ски смер, дипломирани хемичар опште 
хемије, дипломирани хемичар за истра-
живање и развој, дипломирани хемичар, 
смер хемијско инжењерство, дипломира-
ни професор хемије - мастер, дипломи-
рани хемичар - професор хемије, дипло-
мирани хемичар - мастер, дипломирани 
професор физике - хемије - мастер, дип-
ломирани професор биологије - хемије - 
мастер, професор географије - хемије.

Професор аналитичке хемије: 
а) вежбе-12 часова, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, дипло-
мирани фармацеут, професор хемије, 
дипломирани инжењер хемије - ана-
литички смер, дипломирани инжењер 
- биооргански смер, дипломирани хеми-
чар опште хемије, дипломирани хемичар 
за истраживање и развој, дипломирани 
хемичар, смер хемијско инжењерство, 
дипломирани фармацеут - медицински 
биохемичар, дипломирани хемичар - про-
фесор хемије, дипломирани хемичар - 
мастер.

Професор фармацеутске 
хемије: а) теорија-4 часа 
недељно, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор фармацеутске 
хемије-вежбе
за 4 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, спе-
цијалиста за испитивање и контролу 
лекова, дипломирани фармацеут, дипло-
мирани фармацеут - медицински биохе-
мичар.

Професор фармацеутске 
технологије-теорија
за 8 часова недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор фармацеутске 
технологије-вежбе
за 22 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор фармацеутске 
технологије-настава у блоку
за 360 часова годишње, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, спе-
цијалиста фармацеутологије, дипломира-
ни фармацеут.

Професор фармакогнозије: 
а) теорија-4 часа недељно, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор фармакогнозије-
вежбе
за 4 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, спе-
цијалиста за контролу лековитог биља, 
дипломирани фармацеут.

Професор увода у 
козметологију
за 2 часа недељно, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, спе-
цијалиста козметолог, дипломирани фар-
мацеут.

Професор санитарне хемије: 
а) теорија-2 часа недељно, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

Професор санитарне хемије-
практична настава у блоку
за 120 часова годишње, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, спе-
цијалиста за санитарну хемију, дипломи-
рани фармацеут, дипломирани фармаце-
ут-медицински биохемичар.

Професор математике
за 15 часова, на одређено време 
до истека мандата директора 
школе

УСЛОВИ: професор математике, дип-
ломирани математичар, дипломирани 
математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломира-
ни инжењер математике (са изборним 
предметом: основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, професор хемије 
- математике, професор географије - 
математике, професор физике - матема-
тике, професор биологије - математике, 
дипломирани професор математике - 
мастер, дипломирани математичар - мас-
тер, професор математике - теоријски 
смер, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипло-
мирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, дипломирани математи-
чар-математика финансија, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани 
математичар за математику економије, 
професор математике и рачунарства.

Професор прве помоћи-настава 
у блоку
за 11 часова недељно, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор стома-
тологије, дипломирани фармацеут, про-
фесор народне одбране, дипломирани 
педагог за народну одбрану, виша меди-

цинска сестра-техничар, струковна меди-
цинска сестра, организатор здравствене 
неге. Лице из става 1 до 8 ове тачке тре-
ба да је завршило обуку и стекло звање 
инструктор прве помоћи.

Радник на одржавању чистоће
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: У радни однос у школи може 
да буде примљено лице под условима 
прописаним законом, и ако има: одго-
варајуће образовање (горенаведено по 
тачки 1 до тачке 49); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривичнa 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разма-
трање.

предШКолсКа 
установа 
„наШе дете“
17500 Врање, Цара Душана 22
тел.017/424-766

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 
2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуња-
ва следеће услове за заснивање радног 
односа: да има одговарајуће образовање 
- средње образовање, завршен програм 
обуке за педагошког асистента; да има 
психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривичнa 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Кандидат уз пријаву на конкурс 
доставља: доказ о стручној спреми (ове-
рена фотокопија дипломе), доказ о завр-
шеном програму обуке за педагошког 
асистента, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству. Доказ о 
здравственој способности доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду, а доказ да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена законом при-
бавља установа. Заинтересовани канди-
дати достављају пријаве у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на горе-
наведену адресу.
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Шосо „вуле антић“
17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: лице које је стекло академски 
назив мастер са назнаком другог степе-
на дипломских академских студија из 
области економије или дипломирани 
економиста који је стекао високо обра-
зовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, као и лице 
које има високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образо-
вање економског смера. Уз пријаву под-
нети: 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 - ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеним студијама мастер са назнаком 
другог степена дипломских академских 
студија из области економије или дипло-
мирани економиста на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишем образовању 
економског смера. Уверење о неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља установа. Уверење 
о здравственој способности кандидат ће 
доставити по доношењу одлуке о избо-
ру. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу. За 
ближе информације обратити се на број 
телефона: 017/423-621. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

оШ „предраг девеЏић“
17542 Врањска Бања
Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/546-218

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за рад у централној 
школи у Врањској Бањи

Професор грађанског 
васпитања
за 3 часа, на одређено време 
до 31.08.2013. године, за рад у 
издвојеном одељењу у Првонеку

УСЛОВИ: одговарајућа школска спре-
ма предвиђена Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник-Просветни гласник РС“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 10/04 и 20/04), 
да кандидат има одговарајућу здравстве-
ну способност, држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Одлука о избору кандидата 
донеће се у року од 15 дана од дана завр-
шетка огласа, о чему ће кандидати бити 
писмено обавештени.

оШ „бранКо радиЧевић“
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

Професор српског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајућу 
здравствену способност, држављанство 
РС, да се против њега не води истрага, 
да није осуђиван на казну затвора преко 
6 месеци, да испуњава услове у погледу 
стручне спреме-VII степен стручне спре-
ме, професор српског језика и књижев-
ности. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаву кандидат треба да 
приложи: уверење о држављанству, ове-
рен препис дипломе о стручној спреми, 
потврду из суда да се не води истрага, 
потврду из СУП-а да није осуђиван. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти на број телефона: 017/421-795.

основна ШКола 
„драгомир трајКовић“
17520 Бујановац, Село Жбевац
тел. 017/50-938

Наставник информатике и 
рачунарства
са 20% радног времена

УСЛОВИ: услови према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидати 
треба да имају одговарајуће образовање, 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 6 
месеци или да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело про-
тив достојанства личности и морала, да 
испуњавају опште законске услове. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Прија-
ве уз доказну документацију послати на 
адресу: ОШ „Драгомир Трајковић“ Жбе-
вац, 17521 Ристовац, број тел. 017/50-
938. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

оШ „свети сава“
17510 Владичин Хан
Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Радник на одржавању чистоће
за 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа. Уз пријаву кандидат 
треба да достави: oверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној шко-
ли, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија извода, не старије 
од 6 месеци), фотокопију личне карте, 
биографију. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи биографију и у 

прилогу све доказе о испуњености усло-
ва за избор чије се прилагање захтева 
конкурсом. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Благовременом пријавом на 
конкурс сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека 
тог рока предата пошти у облику препо-
ручене пошиљке. Пријаву са потребном 
документацијом слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“.

струЧна ШКола 
„свети сава“
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Професор математике
са 44,44% радног времена

Професор филозофије
са 20% радног времена

Професор правне групе 
предмета
са 20% радног времена

Професор биологије
са 15% радног времена

Професор услуживања
са 86,43% радног времена

УСЛОВИ: На оглас за професора могу се 
пријавити кандидати који поред општих 
услова утврђених Законом и Правилни-
ком о врсти стручне спреме за професо-
ра у средњој школи, испуњавају и сле-
деће услове: да су држављани Републике 
Србије, да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, да имају одговарајуће образовање 
прописано Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилни-
ком о систематизацији радних места за 
професоре средњих школа. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве уз 
потребну документацију слати на адресу 
школе. Непотпуна документација неће се 
узимати у разматрање.

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
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Друштвена одговорност
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ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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вршац

ШКолсКи Центар 
„ниКола тесла“
26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел/факс: 013/830-668

Наставник машинске групе 
предмета
(Експлоатација и одржавање 
моторних возила; Механика; 
Машински елементи; Техничко 
цртање)
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани машински 
инжењер; дипломирани инжењер машин-
ства; VII степен стручне спреме, у складу 
са чл. 7 тач. 5, 6, 8 и 12 Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС-Про-
светни 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), висока стручна спре-
ма, VII/1 степен одговарајућег смера, 
стечен на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Про-
веру психофизичких способности канди-
дата за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање.

Мајстор у радионици и на 
одржавању објекта

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спре-
ме, машински смер (прецизни механичар, 
машинбравар, бравар).

ОСТАЛО: да кандидат има држављан-
ство Републике Србије, да није правос-
нажном пресудом осуђиван за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима. 
Уз пријаву и краћу биографију доставити: 
оверену копију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми и потребним знањима; 
оверену копију или оригинал уверења о 
држављанству и извод из матичне књиге 
рођених и фотокопију личне карте. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаву 
са доказима о испуњавању услова кон-
курса кандидати достављају лично или 
поштом, на горенаведену адресу. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

оШ „ЖарКо зреЊанин“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел/факс: 013/893-050

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 44% радног времена

Наставник хемије
са 40% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице под условима прописа-
ним законом, и ако има: одговарајуће 
образовање у складу са чл. 8 став 1 и 2 
тач. 1 и 2 и став 3 чл. 120 Закона основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96. 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10); 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву са 
биографијом кандидати прилажу: доказ 
о одговарајућем образовању (диплома); 
уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених. Документа поднети у 
оригиналу или као оверене фотокопије. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

предШКолсКа 
установа 
„Чаролија“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутних запослених
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
послова васпитача може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће усло-
ве: да има завршену вишу школску спре-
му, односно одговарајућу високу школ-
ску спрему на студијама првог степена 
(основне струковне студије) у трајању 
од три године или студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије); 
да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да има 
држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Рок за пријављивање је 8 

дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о стеченом 
образовању (оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе или уверења); доказ 
о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству). Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од 
осам дана од дана добијања мишљења 
Управног одбора. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

историјсКи архив 
„бела ЦрКва“
26340 Бела Црква, 1. октобра 40
тел. 013/851-283

Архивист-библиотекар
за рад у Одељењу за фондове 
после 1918. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани историчар или други 
факултет друштвених наука, положен 
стручни испит за звање: архивист. Уз 
пријаву на оглас приложити: оверен пре-
пис дипломе о стручној спреми, доказ о 
положеном стручном испиту, уверење 
о држављанству и уверење да канди-
дат није под истрагом (издаје надлежни 
суд). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу или предати лично 
Служби општих послова. На разговор и 
проверу знања рада биће позвани само 
кандидати који испуњавају услове огла-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

За јеЧар

ШКола за основно и 
средЊе образоваЊе 
„јелена мајсторовић“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14
тел. 019/429-744

Професор физичког васпитања 
(изабрани спорт)
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор физичког васпитања, професор 
физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да поднесу: основ-
не биографске податке; извод из матич-
не књиге рођених; диплому о завршеној 
школи; уверење о држављанству. Канди-
дати морају поред предвиђене стручне 
спреме поседовати и дефектолошку оспо-
собљеност. Уколико кандидат не прило-
жи оригиналну документацију, у обавези 
је да достави оверене фотокопије истих. 
Приложена конкурсна документација не 
сме бити старија од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања.

Наука и образовање
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пониШтеЊе КонКурса 
Шосо „јелена 
мајсторовић“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14
тел. 019/429-744

Конкурс објављен 31.10.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: про-
фесор физичког васпитања (изабра-
ни спорт), са 15% радног времена. 
Остали део конкурса је непромењен.

оШ „вуК КараЏић“
19350 Књажевац, Омладинска 3
тел. 019/731-324, 732-606

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
раднице са боловања

Наставник народне традиције
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског 
боловања (до 26.02.2013. 
године), са 45% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи. Уз пријаву на конкурс обавезно 
доставити следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству 
(да није старије од 6 месеци). Изабрани 
кандидат је у обавези да пре закључења 
уговора о раду достави доказ да поседује 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, а надлежна служба за посло-
ве запошљавања вршиће проверу психо-
физичких способности. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

техниЧКа ШКола
19350 Књажевац
Карађорђева 52
тел. 019/730-350, 731-054

Наставник немачког језика
са 90% радног времена

Стручни предмети економске 
и туристичке струке - више 
теоријских предмета
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају услове у складу са чл. 120 и чл. 8 
став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 52/2011...); у погледу стручне спреме, 
кандидати треба да испуњавају услове у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школа-
ма („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, 13/2007, 
7/2008, 10/2008 и 11/2008); да имају 
психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 

да нису осуђивани правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Кандидати уз пријаву 
на конкурс достављају доказ о испуње-
ности услова у погледу стручне спреме 
и уверење о држављанству. Здравстве-
но уверење достављају кандидати пре 
закључења уговора о раду, а доказ да 
кандидат није осуђиван за наведена кри-
вична дела прибавља установа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

техниЧКа ШКола
19350 Књажевац
Карађорђева 52
тел. 019/730-350

Секретар

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер 
или дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године. 
Уз пријаву доставити: доказ о стручној 
спреми (оверена фотокопија) и уверење 
о држављанству. Потврду из казнене еви-
денције прибавља установа, а лекарско 
уверење подноси кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

оШ „9. српсКа бригада“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-343

Психолог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за 
наведено занимање, према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној шко-
ли („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). Кан-
дидат уз молбу прилаже: оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге 
рођених-не старији од 6 месеци. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (лекарско уверење), изабрани 
кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Уверење о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања, школа прибавља по служ-
беној дужности. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

Педагошки асистент
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: најмање средње образовање, 
било ког смера, савладан програм обу-

ке за педагошког асистента. Кандидат 
уз пријаву прилаже: оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење 
Министарства просвете о завршеној обу-
ци за педагошког асистента, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге 
рођених - не старији од 6 месеци. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности (лекарско уверење) иза-
брани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Уверење о неосуђива-
ности правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања школа прибавља по служ-
беној дужности. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

основна ШКола 
„ЂорЂе симеоновић“
19233 Подгорац
тел. 030/460-294

Библиотекар
са 50% радног времена, на 
одређено време ради замене 
запосленог одсутног дуже од 60 
дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. У 
радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом, 
и ако има: одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 став 1 и 2 тач. 1 и 2 и 
става 3 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10); да 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву са биографијом приложи-
ти: доказ о одговарајућем образовању 
(диплома или уверење); уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рође-
них. Документа се подносе у оригиналу 
или у овереној фотокопији - не старија 
од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу школе.
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оШ „младост“
19350 Књажевац
Боре Станковића бб
тел. 019/731-620

Наставник математике
са 91,60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: 
доказ о држављанству Републике Србије; 
оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Кандидати који 
буду испуњавали услове конкурса, пре 
доношења коначне одлуке о избору биће 
упућени на проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. О месту и датуму провере 
кандидати ће бити обавештени по истеку 
рока за подношење молби. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

основна ШКола 
„десанКа 
маКсимовић“
19000 Зајечар, Доситејева 4
тел/факс: 019/421-847
е-mail: desanka@verat.net

Наставник немачког језика

Наставник немачког језика
са 11% радног времена

Наставник српског језика
са 22% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у 
наведеном занимању; психичка, физич-
ка 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 обра-
зовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; остали услови пропи-
сани законом, другим прописима и актом 
о систематизацији радних места у школи. 
Пробни рад од 3 месеца. Уз пријаву под-
нети: оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

оШ „вуК КараЏић“
19350 Књажевац, Омладинска 3
тел. 019/731-324, 732-606

Наставник разредне наставе

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној 
школи. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци). 
Изабрани кандидат је у обавези да пре 
закључења уговора о раду достави доказ 
да поседује здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, а надлежна 
служба за послове запошљавања вршиће 
проверу психофизичких способности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

средЊа ШКола 
„бранисав нуШић“
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Професор математике
са 32% радног времена

Професор познавања робе
са 65% радног времена

Наставник куварства са 
практичном наставом
са 40% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са одсуства ради неге 
детета

Професор психологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидати морају 
испуњавати и посебне услове: 1. да 
имају одговарајући степен и врсту струч-
не спреме сагласно чл. 8 и чл. 121 ст. 9 
Закона о основама система образовања 
и васпитања и чл. 2 Закона о изменама 
и допунама Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама и гимназији; 2. 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом - ученицима; 
3. да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и вапситања; 4. да су 
држављани Републике Србије; 5. да имају 
образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечених на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса 
бодова; 6. да познају рад на рачунару и 
имају способност електронског комуни-
цирања. Докази о испуњености услова из 

тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду. Доказ из тачке 3 прибавља шко-
ла. Доказ о испуњености услова из тачке 
6 доставља се уз пријаву, а провера се 
може извршити и путем теста. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

Зрењанин

оШ „милоШ ЦрЊансКи“
23233 Српски Итебеј
Омладинска 2
тел. 023/837-458

Спремачица
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа, према Правилни-
ку о систематизацији радних места. Уз 
пријаву доставити: уверење о школској 
спреми, уверење о држављанству. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потпуном документацијом слати на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс“.

хемијсКо-прехрамбена 
и теКстилна ШКола 
„уроШ предић“
23000 Зрењанин
Стевице Јовановића 46

Наставник
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, у подручју рада: Хемија, 
неметали и графичарство, за 
следеће предмете:

1. Прерада и одлагање чврстог 
отпада
за 23% радног времена

2. Прерада и одлагање 
отпадних вода
за 23% радног времена

3. Загађивање и заштита 
ваздуха
за 24% радног времена

4. Испитивање тла, воде и 
ваздуха
за 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
образовање (диплома, кандидат подноси 
уз пријаву на конкурс), да је државља-
нин Републике Србије (уверење о држа-
вљанству, 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 угово-
ра о раду), да није осуђиван правноснаж-

Наука и образовање



   |  Број 491  |  14.11.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs86 

ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(уверење прибавља школа од МУП-а, 
по службеној дужности), извршена про-
вера психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака 
(директор врши ужи избор кандидата 
које упућује). Потребна стручна спрема 
одређује се у складу са чл. 8 ст. 2 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним 
школама, а за тражене предмете то је: 
1. Прерада и одлагање чврстог отпада: 
дипломирани инжењер заштите животне 
средине; дипломирани инжењер техно-
логије за инжењерство заштите живот-
не средине, сви одсеци и смерови осим 
текстилног одсека и одсека за графичко 
инжењерство; дипломирани грађевински 
инжењер за хидротехнику; дипломирани 
хемичар; професор хемије; дипломирани 
физико-хемичар; дипломирани физико-
хемичар, смер заштите животне средине; 
дипломирани инжењер геологије, смер 
истраживање минералних сировина; 
дипломирани инжењер рударства; дип-
ломирани инжењер металургије; дипло-
мирани хемичар-мастер контроле квали-
тета и управљања животном средином; 
2. Прерада и одлагање отпадних вода: 
дипломирани грађевински инжењер за 
хидротехнику; дипломирани инжењер 
рударства; дипломирани инжењер геоло-
гије; дипломирани инжењер заштите 
животне средине; дипломирани инжењер 
технологије за инжењерство заштите 
животне средине; дипломирани инжењер 
технологије-сви смерови осим текстил-
ног; дипломирани хемичар; професор 
хемије; дипломирани физико-хемичар; 
дипломирани физико-хемичар, смер 
заштите животне средине; дипломирани 
инжењер геологије, смер за хидрогеоло-
гију; дипломирани грађевински инжењер 
за хидротехнику; 3. Загађивање и заш-
тита ваздуха: дипломирани инжењер 
заштите животне средине; дипломирани 
инжењер технологије за инжењерство 
заштите животне средине; дипломирани 
инжењер технологије-сви смерови осим 
текстилног; физико-хемичар; дипломи-
рани инжењер хемије, аналитички смер; 
дипломирани инжењер хемије, биоорган-
ски смер; дипломирани хемичар; профе-
сор хемије; дипломирани физико-хеми-
чар; дипломирани физико-хемичар, смер 
заштите животне средине; дипломира-
ни инжењер металургије; дипломирани 
метеоролог; 4. Испитивање тла, воде и 
ваздуха: дипломирани инжењер заштите 
животне средине; дипломирани инжењер 
технологије за инжењерство заштите 
животне средине; дипломирани инжењер 
технологије, сви смерови и одсеци осим 
текстилног; дипломирани грађевински 
инжењер; дипломирани инжењер грађе-
винарства; дипломирани инжењер геоло-
гије; дипломирани инжењер пољопри-
вреде за мелиорацију земљишта; 
дипломирани биолог - еколог; дипломи-
рани биолог, смер заштита животне сре-
дине; дипломирани биолог за екологију 
и заштиту животне средине; дипломира-
ни еколог за заштиту животне средине; 
професор екологије-заштита животне 
средине; дипломирани хемичар; профе-
сор хемије; дипломирани физико-хеми-

чар; дипломирани физико-хемичар, смер 
заштите животне средине; дипломирани 
грађевински инжењер за хидротехнику; 
дипломирани метеоролог; дипломирани 
хемичар-мастер контроле квалитета и 
управљања животном средином; дипло-
мирани хемичар инжењер контроле ква-
литета и менаџмента животне средине. 
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.

оШ „свети сава“
23210 Житиште
Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Наставник енглеског језика
са 42% радног времена, за рад у 
ИО Торак на румунском језику и 
64% радног времена, за рад у ИО 
Банатски Двор

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи у 
Житишту и ИО Равни Тополовац, 
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

Наставник математике
са 89% радног времена за рад у 
ИО Торак, 89% радног времена 
за рад у ИО Торак на румунском 
језику, 89% радног времена за 
рад у ИО Равни Тополовац
3 извршиоца

Наставник историје
са 35% радног времена, на 
румунском језику, за рад у ИО 
Торак

Наставник румунског језика 
са елементима националне 
културе, у првом циклусу 
основног образовања и 
васпитања
за рад у ИО Торак, са 20% радног 
времена, на одређено време до 
31.08.2013. године

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Равни Тополовац и 
ИО Банатски Двор, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, 
најдуже до 31.08.2013. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред законом прописаних 
услова, кандидати треба да испуњавају 
и услове из чл. 8 став 2, 3 и 4 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011), као и услове из Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и струч-

них сарадника у основној школи („Сл. 
гласник-Просветни гласник РС“, 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) или Правилника о врсти 
стручне спреме наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних 
програма у основној школи („Сл. гласник 
СРС - Просветни гласник“, бр. 27/87, 1/89, 
„Сл. 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). 
Уз пријаву кандидати подносе: овере-
ну фотокопију дипломе, доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса 
бодова, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Кандидати за рад на румунском 
језику подносе доказ о знању румунског 
језика. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

оШ „соЊа 
маринКовић“
23000 Зрењанин
Слободана Бурсаћа 7

Школски педагог
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: Општи услови: у радни однос у 
установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и ако 
има: одговарајуће образовање, психич-
ку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано правноснажном пресудом за 
кривичнa дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; професор педа-
гогије; дипломирани педагог-општи смер 
или смер школске педагогије; дипломи-
рани школски педагог-психолог; дип-
ломирани педагог-високо образовање. 
Под одговарајућим образовањем сматра 
се: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тума-
чење и 97/2008), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Посебан услов: како се образовно-
васпитни рад остварује и на мађарском 
језику, лице мора да има доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-
васпитни рад, односно да приложи доказ 
да је стекло средње, више или високо 
образовање на мађарском језику или да 
је положило испит из мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске 

Наука и образовање
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установе. Уз пријаву на конкурс канди-
дат доставља следеће доказе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ о знању мађарског јези-
ка. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. Уве-
рење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривичнa дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања, школа прибавља по службеној 
дужности. Фотокопије приложених доку-
мената морају бити уредно оверене. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва, са назнаком: „Пријава на конкурс“, 
доставити на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

исправКа огласа 
музиЧКа ШКола 
„јосиФ маринКовић“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Оглас објављен 31.10.2012. године 
у публикацији „Послови“, мења се 
за радно место: наставник стручно-
теоријских предмета за образовни 
профил - дизајнер звука, предме-

ти: 1. Технологија звучно-музич-
ког процеса АУДИО; 2. Технологија 
звучно-музичког процеса МИДИ; 3. 
Технологија звучно-музичког про-
цеса-савремена миди композиција и 
продукција; 4. Основе дизајнирања 
звука за медије; 5. Савремена хар-
монија са импровизацијом и оркес-
трацијом; 6. Основе пројектовања 
електроакустичке композиције, на 
одређено време, замена директора 
за време првог изборног периода; 
УСЛОВИ: дипломирани композитор 
и исправно треба да гласи:

1. Наставник стручно 
теоријских предмета за 
образовни профил: дизајнер 
звука, за извођење наставе 
из предмета: 1. Технологија 
звучно-музичког процеса 
АУДИО; 2. Технологија звучно-
музичког процеса МИДИ; 3. 
Технологија звучно-музичког 
процеса-савремена миди 
композиција и продукција; 
4. Основе дизајнирања звука 
за медије; 5. Савремена 
хармонија са импровизацијом 
и оркестрацијом; 6. 
Основе пројектовања 
електроакустичке композиције
са 75% радног времена, на 

одређено време (замена 
директора за време првог 
изборног периода)

УСЛОВИ: дипломирани дизајнер звука; 
дипломирани композитор; академски 
музичар-композитор.

2. Наставник стручно-
теоријских предмета за 
образовни профил музички 
сарадник теоретичар, за 
извођење наставе из предмета: 
Увод у компоновање и Свирање 
хорских партитура
са 25% радног времена, на 
одређено време (замена 
директора за време првог 
изборног периода)

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усме-
рење композитор, диригент или музички 
педагог; дипломирани композитор; дип-
ломирани диригент; дипломирани музич-
ки педагог; дипломирани музичар-педа-
гог; професор музичке културе.

У осталом делу оглас је непромењен.

Наука и образовање

Модеран 
јавни сервис
Брз и ефикАсАн 

одговор нА 
зАхтеве клијенАтА
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Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Завршио сам специјалистичке струковне студије на Високој железЗавршио сам специјалистичке струковне студије на Високој желез-
ничкој школи струковних студија у Београду, са звањем „специјалиста ничкој школи струковних студија у Београду, са звањем „специјалиста 
струковни инжењер саобраћаја“. Укупно, са струковним студијама прструковни инжењер саобраћаја“. Укупно, са струковним студијама пр-
вог степена, имам 180+68 ЕСПБ. Интересује ме ком нивоу образовања вог степена, имам 180+68 ЕСПБ. Интересује ме ком нивоу образовања 
припада други степен струковних студија (конкретно мој пример) и припада други степен струковних студија (конкретно мој пример) и 
како се квалификује у НСЗ?како се квалификује у НСЗ?
Национална служба за запошљавање увешће вас у евиденцију тражилаца запослења Национална служба за запошљавање увешће вас у евиденцију тражилаца запослења 
са звањем које сте стекли на највишем нивоу образовања, у вашем случају то је звање са звањем које сте стекли на највишем нивоу образовања, у вашем случају то је звање 
„специјалиста струковни инжењер саобраћаја“. У циљу запошљавања, упућиваћемо вас „специјалиста струковни инжењер саобраћаја“. У циљу запошљавања, упућиваћемо вас 
послодавцима који се Националној служби за запошљавање обрате са захтевом да им послодавцима који се Националној служби за запошљавање обрате са захтевом да им 
се обезбеде кандидати профила - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, наравно, се обезбеде кандидати профила - специјалиста струковни инжењер саобраћаја, наравно, 
уз претходну проверу осталих услова које послодавац поставља за конкретно радно меуз претходну проверу осталих услова које послодавац поставља за конкретно радно ме-
сто. Ниво образовања вам нећемо опредељивати, јер то није у надлежности Националне сто. Ниво образовања вам нећемо опредељивати, јер то није у надлежности Националне 
службе за запошљавање.

Престала сам са радом пре месец дана, удала се и променила место Престала сам са радом пре месец дана, удала се и променила место 
боравка. Да ли имам право на новчану накнаду као незапослена и шта боравка. Да ли имам право на новчану накнаду као незапослена и шта 
треба да урадим како бих ово право остварила?треба да урадим како бих ово право остварила?
Право на новчану накнаду је право из осигурања за случај незапослености и остварује се Право на новчану накнаду је право из осигурања за случај незапослености и остварује се 
под условима и на начин предвиђен Законом о запошљавању и осигурању за случај незапод условима и на начин предвиђен Законом о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености. Детаљније информације о начину престанка радног односа, роковима за подпослености. Детаљније информације о начину престанка радног односа, роковима за под-
ношење захтева и стажу осигурања који је потребно остварити да би се испунили услови ношење захтева и стажу осигурања који је потребно остварити да би се испунили услови 
за признавање права на новчану накнаду, можете пронаћи на интернет страници НСЗ.за признавање права на новчану накнаду, можете пронаћи на интернет страници НСЗ.
Предлажемо да се на евиденцију незапослених лица пријавите према месту новог пребиПредлажемо да се на евиденцију незапослених лица пријавите према месту новог преби-
валишта, где можете поднети и захтев за остваривање права на новчану накнаду, о чему валишта, где можете поднети и захтев за остваривање права на новчану накнаду, о чему 
ће се одлучивати у складу са правилима општег управног поступка.ће се одлучивати у складу са правилима општег управног поступка.

Конкурисао сам на радно место професора разредне наставе. Школа у Конкурисао сам на радно место професора разредне наставе. Школа у 
којој сам конкурисао тражи од мене да урадим тестирање психофизичкојој сам конкурисао тражи од мене да урадим тестирање психофизич-
ких способности. Добио сам време и место где могу то да обавим. Ради ких способности. Добио сам време и место где могу то да обавим. Ради 
се о једној од ваших филијала. Међутим, та филијала је веома удаљена се о једној од ваших филијала. Међутим, та филијала је веома удаљена 
од места где ја живим. Да ли је могуће да се тестирање обави у мени од места где ја живим. Да ли је могуће да се тестирање обави у мени 
најближој филијали?најближој филијали?
По процедури рада Одељења за професионалну оријентацију и планирање каријере, тесПо процедури рада Одељења за професионалну оријентацију и планирање каријере, тес-
тирање се обавља у филијали у којој је пријављена потреба за запошљавањем, односно тирање се обавља у филијали у којој је пријављена потреба за запошљавањем, односно 
тамо где се налази послодавац. Саветујемо вас да позовете саветника за планирање ка-
ријере у филијали из које сте добили позив и да са њиме поразговарате о могућности 
промене места тестирања. 

Интересује ме да ли примате студенте са филозофског факултета, одсек Интересује ме да ли примате студенте са филозофског факултета, одсек 
психологија, на праксу? Да ли постоји, уколико примате практиканте, психологија, на праксу? Да ли постоји, уколико примате практиканте, 
конкурс на који бисмо могли да се пријавимо?конкурс на који бисмо могли да се пријавимо?
У овом тренутку Национална служба за запошљавање нема отворен конкурс за запоУ овом тренутку Национална служба за запошљавање нема отворен конкурс за запо-
шљавање овог профила. Уколико буде конкурса, биће објављен у публикацији „Послови“ шљавање овог профила. Уколико буде конкурса, биће објављен у публикацији „Послови“ 
или на интернет страници наше службе. Саветујемо вам да будете у сталном контакту са или на интернет страници наше службе. Саветујемо вам да будете у сталном контакту са 
својим саветником за запошљавање, који има најактуелније информације везане за мосвојим саветником за запошљавање, који има најактуелније информације везане за мо-
гућност запошљавања у вашем занимању или обављања праксе. Што се тиче програма гућност запошљавања у вашем занимању или обављања праксе. Што се тиче програма 
за подстицање запошљавања младих „Стручна пракса“, он је за ову годину завршен. Очеза подстицање запошљавања младих „Стручна пракса“, он је за ову годину завршен. Оче-
кује се да нови јавни позив буде расписан почетком 2013. године. Такође, ваш саветник ће кује се да нови јавни позив буде расписан почетком 2013. године. Такође, ваш саветник ће 
знати да ли је у овом тренутку актуелан неки локални програм.  знати да ли је у овом тренутку актуелан неки локални програм.  

у ЦиЉу 
запоШЉаваЊа
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Представници Фондације „Ана и Владе Дивац“, Уникре-
дит фондације, Уникредит банке, Агенције за страна 
улагања и промоцију извоза (СИЕПА) и Туристичке ор-
ганизације Србије, на конференцији за медије предста-
вили су пројекат „Идеја за боље сутра“, у оквиру којег ће 

бити додељена бесповратна средства у износу од 56.000 евра. Циљ 
пројекта је развој социјалног предузетништва малих и средњих 
предузећа, која запошљавају маргинализоване и социјално угро-
жене групе и појединце, као и развој постојећег бизниса који ће 
подржати најоригиналније идеје за развој производа који могу да 
допринесу промоцији позитивног имиџа Србије у региону и ино-
странству. 

У периоду од 7. новембра до 14. децембра социјална преду-
зећа, мале задруге, предузећа која запошљавају маргинализоване 
и социјално угрожене групе и појединце, као и породице и поје-
динци који желе да започну или прошире сопствени посао, моћи 
ће да пријаве своје идеје које промовишу Србију, како би ушли у 
најужу конкуренцију за добијање бесповратних средстава. 

„Кроз наш нови пројекат расписан је конкурс за доделу беспо-
вратних средстава, намењен подстицању 
и осмишљавању иновативних идеја за 
развој и производњу производа који могу 
допринети бољем имиџу Србије. Пројекат 
има за циљ да допринесе развоју социјал-
ног предузетништва, а усмерен је и на по-
родице и на појединце. Сви су добродошли 
да предложе идеје“, рекао је Владе Дивац, 
оснивач и члан Управног одбора Фонда-
ције „Ана и Владе Дивац“ и нагласио да ће 
Фондација наставити да подстиче пози-
тивне вредности међу младима у Србији 
и развој филантропије. Наставља се и са 
пројектом трајног збрињавања избеглих 
и расељених лица која још увек живе у ко-
лективним центрима. До сада је збринуто 
преко 350 породица. 

„Велико ми је задовољство да смо 
данас овде, јер је ово прва прилика да у 
Србији говоримо о једном конкурсу који 
подстиче социјално предузетништво. Већ 
неколико година наша фондација пружа 
подршку пројектима у Србији који у фокус 

својих активности стављају социјално угрожене категорије. Овај 
пројекат показује зрелост српског цивилног друштва. Од самог по-
четка водили смо се идејом да јесте важно обезбедити средства, 
али је још важније обезбедити и подржати активности које овим 
категоријама становништва омогућавају да постану економски 
одрживе. Стога смо заиста задовољни што овај пројекат има још 
ширу димензију, будући да, поред обезбеђивања економске одр-
живости, у фокус ставља и производе, односно услуге које могу 
да допринесу промоцији Србије у иностранству и поспешивању 
конкурентности извоза“, нагласио је Маурицио Карара, председ-
ник Уникредит фондације, док је Клаудио Ћезарио, председник 
Извршног одбора Уникредит банке Србија,  истакао да већ четврту 
годину заредом Уникредит утиче на побољшање услова живота 
социјално угрожених категорија становништва, као и на њихову 
интеграцију у друштво. 

„Наш нови пројекат је додатни доказ наше одговорности пре-
ма земљи у којој послујемо, а донације Уникредит фондације у 
Србији, у износу који премашује 1,6 милиона евра, прави су по-
казатељ наше стратешке и дугорочне посвећености овој земљи и 
њеном становништву“, рекао је Ћезарио.

Снежана Дивац, председница Управног одбора Фондације 
„Ана и Владе Дивац“, позвала је што већи број предузећа и поједи-
наца да се пријаве на конкурс.

“Веома сам задовољна што имамо прилику да на свеобухва-
тан начин помогнемо социјално угроженим категоријама да се 
кроз сопствени рад и постизање економске одрживости интегри-
шу у друштво и обезбеде боље сутра за своје породице и своје по-
словање. Стога бих искористила ову прилику да позовем што већи 
број појединаца и предузећа да се пријаве на конкурс и на тај на-
чин дају шансу својој идеји“, изјавила је Снежана Дивац.

Пројекат „Идеја за боље сутра“ организован је у неколико 
фаза, а трајаће укупно 10 месеци. У првој фази, од 7. новембра 
до 14. децембра, наведене категорије ће моћи да пријаве идеје за 
производе или услуге за које сматрају да на најбољи начин могу 
да представљају Србију и да тако допринесу побољшању имиџа 
земље у региону и иностранству, али и да истовремено унапреде 
извозни потенцијал.

Након истека пријавног рока, комисија ће изабрати по 20 нај-
бољих идеја из категорије предузећа и кате-
горије појединаца и породица са којима ће 
у другој фази стручњаци радити на развоју 
бизнис плана. Комисија ће, након израде 
бизнис планова, на основу иновативности 
предложених идеја и одрживости пројекта, 
изабрати најбоље.

У оквиру пројекта „Идеја за боље сутра“ 
предузећима ће бити додељено два пута по 
15.000 евра, док ће четири породице или 
појединца добити по 5.000 евра. Подносио-
ци пријаве могу да поднесу само један за-
хтев за доделу бесповратних средстава и то 
само за једну пословну активност. У процес 
избора биће укључени и запослени Уникре-
дит банке, на основу чијег гласања ће бити 
алоцирано 6.000 евра за најбоље бизнис 
планове. Подносиоци пријаве могу да под-
несу само један захтев за доделу бесповрат-
них средстава и то само за једну пословну 
активност.

А.Б.

Расписивање конкурса за доделу бесповратних средстава

Од 7. новембра до 14. децембра, социјална предузећа, мале задруге, 
предузећа која запошљавају маргинализоване и социјално угрожене групе 
и појединце, као и породице и појединци који желе да започну или прошире 
сопствени посао, моћи ће да пријаве своје идеје које промовишу Србију, 
како би ушли у најужу конкуренцију за добијање бесповратних средстава
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„Џоб фер“ (Job Fair) - Креирај своју будућност, по осми пут за-
редом, на истој локацији - у згради техничких факултета, окупио 
је успешне домаће и стране компаније и студенте техничко-техно-
лошких факултета који траже посао или желе да унапреде карије-
ру. На овај начин садашњи и будући млади инжењери су били у 
прилици да се у непосредном контакту упознају са компанијама, 
добију неопходне информације, представе себе, и то у окружењу 
на које су навикли. Самим тим, повећавају своје шансе да дођу до 
жељеног посла или прилике за стручно усавршавање у некој од 
компанија које успешно послују у Србији.

Време у коме живимо поставља огроман изазов, јер се мењају 
глобални трендови у науци, образовању, индустрији и запошља-
вању, а привреда постаје све више базирана на знању. Са друге 
стране, број студената који се уписују на техничке факултете стал-
но опада, време студирања је дуже него што би требало, многи 
студенти мењају мишљење, напуштају факултете, разочарани и 
незадовољни. Квалитет образовања које дипломирани инжењери 
добијају у Србији свакодневно је верификован лаким и брзим за-
пошљавањем наших дипломаца у страним фирмама и страним 
земљама, као и њиховим успехом у академском свету. Проблем 
незапослености и неупућености студената и дипломаца у потен-
цијале наше привреде навео је чланове студентских организа-
ција, Удружења студената технике Европе - „Бест“ Београд (BEST) 
и Удружења студената електротехнике Европе - „Истек“ Београд 
(EESTEC) да, по угледу на своје колеге из иностранства, организују 
„Џоб фер“, догађај који ће приближити студенте, универзитете и 
компаније које послују у нашој земљи. 

Пројекат се реализује уз подршку Министарства омладине и 
спорта Републике Србије, а ове године манифестацију је подржала 
и Фондација Њ.к.в. престолонаследника Александра Карађорђе-
вића.

„Велико нам је задовољство што подржавамо младе и пројекат 
који им пружа прилику да посао нађу у одличним компанијама. 
Пошто је незапосленост у Србији велика, веома је значајно да се 
младима створи прилика да остану и раде у својој земљи“, рекао је 
Њ.к.в. престолонаследник Александар Карађорђевић.

Национална служба за запошљавање подржава све пројекте 
на локалном и националном нивоу који се баве подстицањем запо-
шљавања младих. Такође, значајно је што је ове године омогућено 
и студентима са инвалидитетом да присуствују сајму, потраже по-
сао или праксу и лично и професионално се усаврше. 

„Поред формалног образовања, младима је неопходно више 
додатних вештина, знања и информација о захтевима послодава-
ца. У овом тренутку на нашој евиденцији имамо око 26.000 младих 
људи старости до 30 година, са завршеним факултетом. То није до-
бра вест, али охрабрује чињеница да они брже долазе до посла у од-
носу на осталу популацију. Високошколци у просеку посао нађу у 
првој години након дипломирања, док инжењери техничких наука 
на посао чекају само пар месеци“, рекао је Дејан Јовановић, дирек-
тор Националне службе за запошљавање. 

Компаније су понудиле 150 слободних послова студентима и 
дипломцима техничких и технолошких усмерења, али и студен-
тима математичког, физичког, хемијског факултета, више електро-
техничке, више грађевинске школе. Међу компанијама које редов-
но узимају учешће издвајају се: Мајкрософт Србија, НИС-Гаспром 
њефт, Грудфос, Теленор, Телеком Србија, ВИП Мобајл, ТИТАН Косје-
рић, Холцим…

„Подржавамо Џоб фер од самог почетка и младим таленто-
ваним људима нудимо могућност да и у Србији раде на најсавре-
менијим технологијама. Наш млади тим окупља 110 инжењера, 
а већина их је добила посао након успешно обављене студентске 
праксе. Србија је захваљујући њима препозната као изузетно место 

за развој технологија“, рекао је Милан Новаковић, испред компа-
није Мајкрософт - Развојни центар у Србији, која је глобални парт-
нер сајма. 

Мајкрософт је једина велика глобална компанија која у Србији 
има развојни центар, па је Новаковић позвао и остале компаније 
и понудио помоћ да покрену овакве пројекте и искористе вели-
ки истраживачки потенцијал Србије. Златни покровитељ сајма, 
компанија НИС Гаспром њефт, по речима Наташе Стаменковић, 
подршком оваквим манифестацијама бори се против незапосле-
ности младих којима су врата НИС-а увек отворена. Манифестацију 
подржава и Универзитет у Београду, чије руководство ради на томе 
да сви факултети, нарочито 11 снажних техничких факултета, буду 
што успешнији. 

„Треба неговати академску изврсност, јер је дошло време када 
само најбољи студенти могу да дођу до адекватног посла. Просеч-
ност више нема пролазност. Такође, волонтери, без којих се ова ма-
нифестација не би могла ни замислити, стекли су такозване меке 
вештине, које су данас све више на цени“, рекла је Иванка Поповић, 
проректор за науку Универзитета у Београду. 

И ове године „Џоб фер“ има национални карактер, тако да ће 
и студенти универзитета у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Новом 
Пазару имати прилику да посете сајам и оставе своје податке у 
бази биографија. Као и протеклих година, одржана су бројна пре-
давања, трибине и тренинзи на којима су учествовали реномира-
ни стручњаци из области образовања, запошљавања и екологије, 
чиме се „Џоб фер 12“ директно придружио иницијативи за поди-
зање еколошке свести у Србији. Тема овогодишње трибине веза-
не за положај младих на тржишту рада била је „Која се знања и 
вештине, поред струке, траже од младих инжењера?“

„Колеге су ми причале о овом сајму, па сам одлучио да га ове 
године посетим. Пун је погодак што се одржава на нашем терену, 
у холу нашег факултета. Чак и они који су само у пролазу застану 
привучени звучним именима компанија. Оне нуде добре прилике, 
али мислим да већина студената технике жели у иностранство и да 
им ово представља само одскочну даску“, прича студент електро-
тенике Милош Лалић, а његов колега са грађевине додаје да би тре-
бало привући више компанија из те бранше, јер махом преовлађују 
компаније из ИТ сектора. 

	 	 	 	 	 	 А.Б.

Сајам послова и пракси за студенте и дипломце  
техничко-технолошких факултета - JobFair 12

Креирај своју будућност
Проблем незапослености и неупућености студената и дипломаца у потенцијале 
наше привреде, навео је чланове студентских организација „Бест“ Београд и 
„Истек“ Београд да организују догађај који ће приближити студенте, универзитете и 
компаније које послују у нашој земљи
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У Новој Пазови је првих дана новембра одржан традиционал-
ни Сајам привреде. Пратећи развојне потребе Сремског округа, 
манифестацију су организовале Општина Стара Пазова и Сремска 
привредна комора, уз помоћ Покрајинског секретаријата за при-
вреду, запошљавање и равноправност полова. Привредницима 
је сајам пружио јединствену прилику да у директном сусрету са 
потенцијалним партнерима и потрошачима размене искуства и 
промовишу сопствени бизнис на ефикасан начин.

Сајам је отворио покрајински секретар за рад, запошљавање 
и равноправност полова, Мирослав Васин. Манифестација је одр-
жана са циљем да се промовишу привредни потенцијали како 
Општине Стара Пазова, тако и Сремског округа, презентују про-
изводи и услуге, успоставе пословни контакти, повећа конкурент-
ност, допринесе повећању извоза и створи општа предузетничка 
култура. 

Сајамска манифеста-
ција је окупила више од 200 
излагача, са богатим пра-
тећим програмом намење-
ним учесницима и посети-
оцима, као што су сусрети 
привредника, семинари, 
предавања, презентације,  
наградне игре. Специфич-
ност ове манифестације 
огледа се у томе што је из-
лагачки простор био беспла-
тан. Излагачи су искључиво 
правни субјекти и предузет-

ници који своју делатност обављају на територији Сремског округа 
и наравно, одабрани гости.

Представници Националне службе за запошљавање су на 
Сајму привреде, као и претходних година, представили програме 
мера активне политике запошљавања. Ученике осмог разреда ОШ 
„Симеон Араницки“ саветници из НСЗ информисали су о суфици-
тарним и дефицитарним занимањима на тржишту рада и могућ-
ностима коришћења услуга професионалне оријентације, што ће 
им помоћи у избору занимања.

Регионални сајам привреде у Новој Пазови

предУЗетниЧКа КУлтУра
Манифестација је одржана са циљем да се промовишу привредни потенцијали како Општине Стара 

Пазова, тако и Сремског округа, презентују производи и услуге, успоставе пословни контакти, 
повећа конкурентност, допринесе повећању извоза и створи општа предузетничка култура

У сарадњи са Београдским сајмом, 
Национална агенција за регионални раз-
вој/Републичка агенција за развој МСПП, 
од 2002. године организује Међународни 
сајам предузетништва „Бизнис база“.

Мисија сајамске манифестације је 
подстицај оснивања и развоја малих и 
средњих предузећа свих привредних 
делатности, повећање иновативности и 
конкурентности МСП, подстицај развоја 
омладинског и женског предузетништва 
и развој опште предузетничке културе у 
Србији. На сајму се представља широка 
понуда производа и услуга малих и средњих предузећа и преду-
зетника, као и понуда привреде великих система и јавног сектора 
намењена малим и средњим предузећима. Заступљена су преду-
зећа различитих привредних делатности, регионални центри, аген-
ције, коморе, удружења предузетника, државне институције, ло-
калне самоуправе, институти и научно-истраживачки центри. То је 
једини сајам предузетништва у земљи који на једном месту окупља 
све релевантне домаће и међународне институције које су у функ-
цији помоћи приватном сектору.

За наступ на Међународном сајму предузетништва „Бизнис 
база“ можете контактирати и најближу регионалну развојну аген-
цију, а за све додатне информације у вези са излагањем на „Бизнис 
бази“ тим Националне агенције за регионални развој вам стоји на 
располагању. 

Као додатни програм подршке ма-
лим и средњим предузећима, Европска 
мрежа предузетништва - Привредна 
комора Србије и Национална агенција 
за регионални развој, у сарадњи са При-
вредном комором Луксембурга, тради-
ционално организују међународне по-
словне сусрете у оквиру Међународног 
сајма „Бизнис база“ у Београду, у петак, 
30.11.2012, у Хали 1 Београдског сајма. 
Ови сусрети се 29.11.2012. организују и 
у Инђији, са организованом посетом ин-
дустријској зони. Општина Инђија пред-

ставља једну од најразвијенијих индустријских области у Србији. 
Са врхунском инфраструктуром, излазом на два међународна ко-
ридора и богатом мрежом малих и средњих предузећа и локалних 
институција, индустријске зоне Инђије препознате су као једна од 
најбољих инвестиционих локација.

Међународни пословни сусрети се организују са циљем да се 
лакше и ефикасније остваре директни контакти са потенцијалним 
партнерима из области грађевинарства, дрвне и металске индус-
трије, енергетике, обновљивих извора енергије, рециклаже, елек-
тротехнике и ИТ.

Међународни пословни сусрети представљају могућност пре-
дузећима из горенаведених области да преко Европске мреже 
предузетништва бесплатно унапред организују састанке са потен-
цијалним партнерима из региона и Европе. Учесници сами сносе 
трошкове превоза и смештаја. Рок за регистрацију учесника је 28. 
новембар 2012. године.

Међународни сајам предузетништва „Бизнис база“

место пословних сУсрета
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Агенција за страна улагања и промоцију извоза Србије (SIEPA) поз-
вала је домаће компаније да се до 14. децембра пријаве за учешће на 
једном од најзначајнијих сајмова хране у Азији - Seoul Food & Hotel 2013, 
који ће се одржати од 14. до 17. маја 2013, у Сеулу у Кореји. Овај сајам 
је један од најпознатијих сајмова у Азији, који пружа могућност прона-
лажења увозника и представљања производа у тој регији, саопштила 
је SIEPA.

На изложбеном простору, ове године повећаном на 76.121 метар 
квадратни, годишње се представи више од 1.450 излагача из око 50 зе-
маља, а сајам обиђе око 50.000 стручних посетилаца. 

Изложбени програм покрива следећа подручја: пољопривредни 
производи (морски плодови и месо), млечни производи, састојци хране 
и адитиви, кафа и чај, здрава и органска храна, традиционална храна, 
пекарски производи, вина, алкохолна и безалкохолна пића, опрема за 
хотеле и ресторане, франшизе, кетеринг, маркетинг у прехамбреној ин-
дустрији.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сноси Агенција за 
страна улагања и промоцију извоза, а предузећа која буду учествовала 
покривају путне трошкове представника (превоз, дневнице, смештај), 
трошкове превоза експоната, партиципацију од 60.000 динара за по-
кривање трошкова заједничког каталога, пратећег материјала и мар-
кетиншких активности. Због ограниченог простора, неопходна је селек-
ција најконкурентнијих предузећа и производа.

Како би се обезбедио што успешнији наступ, предузеће које жели 
да се пријави треба да поседује конкурентан производ, адекватно па-
ковање и производне капацитете за извоз, да представници на сајму 
имају активно знање енглеског језика и познају карактеристике произ-
вода и предузећа, да се обавежу да ће сарађивати са организаторима на 
унапређењу квалитета, паковања, промотивног материјала и наступу 
на сајмовима и да ће након завршетка сајма известити организаторе о 
резултатима.

Први наступ српских компанија на том сајму изазвао је велико ин-
тересовање посетилаца, а компаније из Србије су веома високо оцениле 
значај учешћа на сајму и квалитет остварених контаката.

Наступ српских предузећа се организује у сарадњи са Корејском 
агенцијом за промоцију извоза. Заинтересоване компаније треба да 
пошаљу попуњену пријаву на адресу natasa.vujovic@siepa.gov.rs или 
milica.tomic@siepa.gov.rs, да би на време резервисале простор и органи-
зовале национални штанд.

У организацији Националне службе за запошљавање - Филијала 
Смедерево, протекле недеље је реализован четврти овогодишњи сајам 
запошљавања, у холу Центра за културу, у Великој Плани. Око 600 се-
лектованих и циљано позваних незапослених лица имало је прилику  
да потражи запослење, сходно исказаној кадровској потреби послода-
ваца, коју је чинило 205 слободних послова у различитим занимањима 
и степену стручне спреме, као и да у непосредном контакту  са укупно 
22 представника послодаваца обаве разговор и предају припремљене 
радне биографије. 

Најтраженија занимања на сајму били су пољопривредни и ма-
шински инжењери, трговци, возачи, бравари, заваривачи, кројачи, као 
и матуранти гимназије, неквалификовани радници, лица без занимања 
и стручне спреме. 

Сајам су отворили Драгана Добрић, директорка Филијале Смеде-
рево и Миодраг Шкорић, заменик председника Општине Велика Плана. 
У свом обраћању присутнима директорка филијале нагласила је значај 
ове манифестације отвореног типа, као и њено учешће у укупним ре-
зултатима филијале, а свој оптимизам, због скорашњих  инвестиционих 
улагања у општину Велика Плана, која ће се свакако рефлектовати на 

поспешивање запошљавања, изразио је и представник локалне само-
управе, Миодраг Шкорић. Имајући у виду позитивне утиске учесника 
сајма, а и по процени запослених у Филијали Смедерево, очекује се да 
ће манифестација имати ефекат и након даљег полугодишњег праћења.

Позив за сајам у Сеулу

ПРИЛИКА ЗА ОСВАЈАЊЕ  
НОВИХ ТРЖИШТА

Сајам запошљавања у Великој Плани

ПОЗИТИВНИ УТИСЦИ

Предузеће које жели да се пријави треба да поседује конкурентан производ, адекватно паковање и производне 
капацитете за извоз
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Данска је један од светских лидера у енергетској ефикас-
ности, када је у питању политика уштеде и рационалне 
потрошње енергије и производња енергетски ефикас-
них уређаја и компоненти. Искуство Данске може бити 
драгоцено за Србију, на њеном путу ка успостављању  

 ефикасног енергетског система. Значајне уштеде могу 
бити остварене како на нивоу државе, тако и на нивоу појединаца, 
домаћинстава и фирми. Под покровитељством Амбасаде Краље-
вине Данске у Београду, Привредна комора Србије организовала је 
конференцију „Дански дан енергетске ефикасности“, која је окупи-
ла српске привреднике и представнике компанија из Данске које 
послују у Србији у области енергетске ефикасности. 

Амбасадорка Краљевине Данске у Београду, Мете Кјуел Нил-
сен, рекла је да Србија има велики потенцијал у енергетској ефи-
касности, како у ефикаснијој производњи енергије, тако и у домену 
уштеда. Србија може да избегне грешке и искористи примере до-
бре праксе из Данске, која се пре 40 година, у време нафтне кризе, 
суочила са проблемима у снабдевању енергијом. „Схватили смо 
да не можемо нерационално да трошимо, као и да је енергетска 
ефикасност важна због заштите околине“, рекла је амбасадорка 

Нилсен. Она је нагласила и велико искуство које данске компаније 
имају у транзиционим земљама.

О томе како је спроведена политика енергетске ефикасности у 
Данској, где је за 35 година енергетска ефикасност повећана за 35 
одсто, говорио је Ренато Езбан, представник Министарства климе, 
енергетике и грађевине Данске. Он је дао преглед историјског раз-
воја потрошње енергије, представио механизме који су коришћени 
да би се она постигла, као и ефикасне системе даљинског грејања 
у Данској. Говорио је и о регулативи, сертификацији и трансфор-
мацији тржишта, у циљу подстицања енергетске ефикасности у 
грађевинарству.

„Србија у претходном периоду није донела одговарајуће зако-
не из области енергетске ефикасности, али ће до краја ове године 
бити усвојен Закон о рационалном трошењу енергије и 30 пратећих 
подзаконских аката. Такође, биће усвојена и Стратегија развоја 
енергетике Србије до 2020. године, која има циљ да повећа енергет-
ску ефикасност тако да се потрошња енергије смањи за девет одсто 
до 2018. године. Предвиђени су пројекти за повећање енергетске 
ефикасности у домаћинствима, привреди, комуналној енергетици, 

Дански дан енергетске ефикасности

ЕДУКАЦИЈА ГРАЂАНА И 
ПРИВРЕДНИКА

„До краја ове године биће усвојен Закон о рационалној употреби енергије и 30 подзаконских аката, без којих 
нема одрживе енергетике у Србији“, најавила је Зорана Михајловић, министарка енергетике, развоја и заштите 

животне средине

Пад извоза
„Трговинска сарадња Србије и Данске износи око 100 ми-

лиона долара, а у првих шест месеци ове године смањена је 
за шест одсто. До пада нашег извоза дошло је, између осталог, 
због смањења производње лимова и одласка компаније ‚Ју-Ес 
стил‘, која је била водећи извозник Србије“, рекао је потпредсед-
ник ПКС Михаило Весовић. С обзиром да темпом извоза не мо-
жемо бити задовољни, акценат треба ставити на прехрамбену 
индустрију, која је суфицитарна грана и извозно оријентисана. 
Такође, постоји могућност производње алтернативних извора 
енергије, за шта Србија има велики потенцијал. 

Весовић је подсетио да је у последњих 10 година Данска 
преко донаторске или пројектне помоћи донела у Србију 15 
милиона евра, док је у области инвестиција највеће улагање 
компаније „Карлсберг“.
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пре свега у топланама, где се предвиђа максимална модерниза-
ција у правцу производње топлотне и електричне енергије, као и 
промена горива“, рекла је министарка енергетике, развоја и зашти-
те животне средине, Зорана Михајловић, и за следећу грејну сезону 
најавила мерење по утрошку и уградњу калориметара у домаћин-
ствима која се греју на даљинско грејање. Она је истакла и да ће 
локалне самоуправе имати обавезу да помогну становништву да се 
уведе мерење по утрошку, јер сиромашно становништво неће моћи 
да издржи трошкове увођења тог система.

„Србија је у складу са стандардима ЕУ преузела обавезе да до 
2018. повећа енергетску ефикасност за девет одсто. Циљ министар-
ства је и да покрене пројекте енергетске ефикасности за привреду, 
који би повезали привреду, владу, министарство и банкарски сек-
тор на остваривању циљева из Стратегије. Посветићемо се макси-
мално повећању енергетске ефикасности у комуналној индустрији, 

посебно у топланама, које што пре треба да почну да производе и 
топлотну и електричну енергију и да што више користе обновљи-
ве изворе енергије за свој рад“, рекла је министарка Михајловић и 
најавила да ће за десет дана бити познати нови износи подстицај-
них (фид-ин) тарифа за производњу струје из обновљивих извора 
енергије. 

Највероватније ће висина неких фид-ин тарифа бити повећана, 
а неких смањена, а за неке ће вероватно бити промењено и време 
трајања подстицајних мера. Радна група Министарства енергетике 
ради на томе. Преиспитивање висине фид-ин тарифа уобичајено је 
и у другим земљама, јер су неке од њих већ смањиле или укинуле 
те подстицајне мере.

У разговору са привредницима, министарка Михајловић је 
навела пример Пољске, где је у последњих 10 година потрошња 
енергије смањена за 35 до 40 одсто, и нагласила да Србија данас 
не би говорила о увозу електричне енергије да је на време спровела 
мере енергетске ефикасности. Она је нагласила и важност едука-
ције грађана и привредника у сарадњи са ПКС. Највила је у наред-
них десет дана смањење или укидање појединих фид-ин тарифа, 
које се односе на коришћење енергије из обновљивих извора.

У панел дискусији представиле су се и данске компаније 
„Грундфос“, „Данфос“, „Велукс“, „Роквол“ и „Термонет“, које су ак-
тивне у Србији у домену енергетске ефикасности, а одржани су и 
непосредни разговори српских и данских привредника. Предста-
вљена су конкретна решења за постизање енергетске ефикасности 
и нове тенденције у овој области. Учесници су се сложили да треба 
подићи свест грађана о енергетској ефикасности и да ће проћи дос-
та времена док крајњи корисници не почну заиста да праве уште-
де. Треба прво кренути од извора, како би компаније које раде у 
овој области посветиле пажњу едукацији својих клијената да би се 
смањили губици, а затим радити на даљој модернизацији система. 
Такође, енергетска ефикасност самих зграда је јако битна и очекује 
се да ће нова уредба донети резултате. 

А.Б.

Дански модел
„У протекле четири кризне године Данска привреда се 

показала као веома витална, јер ресурсима располаже на 
ефикасан начин. Данска има добро развијену, избалансира-
ну привреду, која се базира на извозно оријентисаном секто-
ру производње и значајном сектору пољопривреде“, рекао је 
потпредседник ПКС Михаило Весовић. Пољопривредни сектор 
се убраја у најмодерније и технолошки најнапредније на све-
ту, а Данска је међу водећима по извозу рибе. Индустрија се 
састоји од лаке прерађивачке индустрије и накнадне прера-
де, а производњу карактерише висок степен специјализације. 
Претежно је заснована на малим и средњим компанијама, а 
више од 80% свих прерађивачких компанија запошљава мање 
од 20 људи. Само 1000 компанија има више од 100 запослених, 
али је више од половине индустријске радне снаге запослено 
у њима.

Измена тарифног система, 
     па поскупљење

Министарка енергетике Зорана Михајловић потврдила је 
РТС-у да још увек неће бити поскупљења струје, иако се у јав-
ности све чешће чује да из Европске уније препоручују да би у 
наредних годину и по струја требало да поскупи три пута по 
10 одсто.

„Чињеница је да ће цена струје следеће године да се по-
већа, али у ком проценту још увек се не може рећи. Основни 
услов за то је измена тарифног система и увођење социјалних 
карата, да би се говорило о реалнијој цени електричне енер-
гије“, истакла је министарка. Како је објаснила, говори се о раз-
личитим процентима поскупљења струје - од 60 до 80 одсто. 

„Задржала бих се на ономе што ће Влада донети као своју 
одлуку. Наравно, онда када се буде формирао нови тарифни 
систем“, додала је Михајловићева.
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