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Закон о изменама и допунама Закона о привредним коморама
усвојен је по хитном поступку још пре три године, а његова примена би требало да почне почетком 2013. године. У међувремену се о
поменутом закону воде расправе, а ни на помолу нема консензуса о
томе да ли је добар или не. Спорне су многе одредбе, али је највише
недоумица око одредбе којом се укида обавезно плаћање чланарине
и омогућава оснивање удружења сваком ко окупи 100 чланова. На тај
начин, држава сматра, подстакла би се тржишна утакмица, а већина
привредника верује да је то почетак урушавања коморског система,
који је један од најстаријих на свету. Приликом доношења закона привреднике нико ништа није ни питао, нити је било јавних расправа.
„Привредне коморе се своде на ниво општих удружења привредника, иако и најмањи облик организовања у ПКС, групација, има далеко већи број чланова“, сматра председник Привредне коморе Србије
Милош Бугарин.
„Од промена не треба бежати, већ треба гледати како се прилагодити и пружити више. Циљ је стварање конкуренције између
коморских организација, а привредницима се отвара могућност избора у погледу оснивања и чланства у коморама. За привреднике ће
то значити смањење трошкова и повећање квалитета услуга које им
коморе пружају“, рекао је Александар Љубић, државни секретар Министарства финансија и привреде.
Новопокренути Фонд за развој и иновације предузећа на Западном Балкану (Western Balkan Enterprise Development and Innovation
Facility - WB EDIF) обезбедиће више од 300 милиона евра за иновативна и мала и средња предузећа са великим потенцијалима. Средства
из тог фонда ће отићи и за стварање регионалног тржишта предузетничког капитала, које ће допринети убрзавању отварања и раста
малих и средњих предузећа. Очекује се да средства буду на располагању од идуће године. Главни циљеви Фонда за развој и иновације
биће финансирање капитала иновативних малих и средњих предузећа и финансирање увећања капитала за покретање малих предузећа са великим потенцијалима за раст. Средства за иновативна мала
предузећа биће усмеравана кроз новоосновани Фонд за иновативна
предузећа, а она за предузећа са великим потенцијалима кроз Фонд
за експанзију предузећа.
Грађани Србије од сада ће лакше и уз мање документације
моћи да отворе боловање и остваре право на накнаду зараде током
одсуства са посла, саопштила је Национална алијанса за локални
економски развој (Налед). Како се наводи, Министарство здравља и
Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) прихватили су
иницијативу Наледа и одлучили да од 11 докумената које је до сада
требало поднети, задрже само четири. Нова процедура почиње одмах
да се примењује. Предлог Наледа односио се пре свега на смањење
папирологије за труднице, али су Министарство и РФЗО прихватили
да поједностављивање поступка важи за све запослене који су на боловању дужем од 30 дана.
У најновијем издању „Сиве књиге“ Наледа, наводи се и да су радна и здравствена књижица документи који немају никакву употребну вредност. Министарство рада и запошљавања Србије оценило је
да би укидање радне књижице изазвало проблеме и запосленима и
послодавцима, уз подсећање да је у питању јавна исправа на основу
које се остварују значајна права из радног односа и права за случај
незапослености.
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Ефикасно коришћење енергије

ОДГОВОРНО И РАЦИОНАЛНО
Закон уводи организовано управљање енергијом, енергетске прегледе објеката, означавање
производа који значајно утичу на потрошњу енергије, минималне захтеве у погледу
енергетске ефикасности, наплату енергије према потрошњи. Захтеваће се екодизајн, а
енергетска ефикасност биће уведена као критеријум и у јавне набавке

З

акон о ефикасном коришћењу енергије требало би да буде
усвојен у првом тромесечју наредне године. Србија, у којој
је потрошња енергије два до три пута већа него у ЕУ, касни
у доношењу тог закона. Претходна влада је планирала да
овај документ усвоји до 2012, али до тога није дошло, јер
није постигнута сагласност око неких законских решења. Усвајање
Закона о рационалној употреби енергије обухваћено је и Акционим планом за испуњавање препорука Европске комисије који је
влада усвојила почетком децембра. Према Акционом плану, Влада Србије треба да крајем 2012. утврди Предлог закона о рационалној употреби енергије. Препорука из овогодишњег извештаја
Европске комисије о напретку јесте да се закон усвоји.
„Закон ће се у процедури Владе Србије наћи до краја године,
након чега ће у првом тромесечју наредне године бити усвојен и
у парламенту, а највећи ефекти очекују се 2014. године“, изјавио
је протекле недеље помоћник министра енергетике Србије Дејан
Трифуновић, на јавној расправи у Палати „Србија“.
Према његовим речима, циљ закона је да обезбеди и стимулише одговорно, рационално, ефикасно и одрживо коришћење
енергије. „Закон ће допринети повећаној сигурности снабдевања
енергијом, смањењу увозне зависности, повећању конкурентности привреде и стандарду грађана“, казао је Трифуновић и додао
да ће се створити и услови за запошљавање високостручних кадрова и омогућити лакше испуњавање обавеза државе у погледу
примене обновљивих извора енергије. Закон ће смањити и негативне ефекте сектора енергетике на животну средину и емисију
угљен-диоксида, омогућити испуњавање обавеза према Енергетској заједници и помоћи процесу придруживања ЕУ.
„Законом се иде ка стратешком плану и међународној обавези Србије да уштеди 9% бруто финалне потрошње енергије до
2018. године“, рекао је Трифуновић.
Према Акционом плану о енергетској ефикасности, усвојеном
у јулу 2010, циљ Србије је да до 2019. уштеди 9% енергије у финалној потрошњи, а до 2012. - 1,5%. Наша земља је веома зависна од
увоза енергената - чак 33,6% увози. Присутан је и негативан утицај

енергетског сектора на животну средину - емисија гасова са ефектом стаклене баште из енергетског сектора је 76%.
Трифуновић је навео да ће законом бити обухваћени индустрија услуге, јавни сектор, домаћинства и транспорт, односно
производња, пренос и дистрибуција енергије, као и произвођачи,
увозници и продавци производа који утичу на потрошњу енергије.
Законом су обухваћени и власници котлова снаге веће од 20 киловата, као и власници система за климатизацију снаге веће од
12 киловата.
Закон уводи организовано управљање енергијом, енергетске прегледе објеката, означавање производа који значајно утичу
на потрошњу енергије, као и минималне захтеве у погледу енергетске ефикасности. Уводи и наплату енергије према потрошњи,
захтеваће се екодизајн, енергетска ефикасност биће уведена као
критеријум у јавне набавке, а једна од кључних новина биће и
буџетски фонд за енергетску ефикасност.

Локалне самоуправе са више од 20.000 становника мораће да
донесу програм унапређења енергетске ефикасности у транспорту од три године, као и да имају утврђивање и праћење индикатора потрошње енергије у саобраћају.
Током мандата претходне владе, иако је било планирано да
Закон о рационалној употреби енергије буде усвојен до краја 2011,
то није учињено. Усвајање је једно време одлагано, јер је Министарство финансија Србије дало негативно мишљење на Предлог закона, које се, пре свега, односило на увођење система енергетског
менаџмента и оснивање Фонда за енергетску ефикасност. Једно
од спорних питања је било финансирања тог фонда. Претходно је
било предвиђено да се Закон о рационалној употреби енергије усвоји до јуна 2010. године, а затим је померено за још годину дана.
СМЦ

Могућа Србија - осврт на урађено
и поглед на могуће

ТАПКАЊЕ
У МЕСТУ

Релевантни стручњаци су анализирали рад и
политику извршне власти у образовању, економији,
социјалној политици, борби против корупције, доброј
управи, међународним односима, руралном и урбаном
развоју, енергетици и заштити животне средине

Е

вропски покрет у Србији од марта ове године реализује
пројекат „Могућа Србија“, у сарадњи са 19 организација
цивилног друштва и финансијску подршку Америчке
агенције за међународни развој (УСАИД), преко Института за одрживе заједнице (ИСЦ), у оквиру Иницијативе
јавног заговарања грађанског друштва. До сада је организовано преко 50 јавних расправа, у 20 градова, о горућим темама и
проблемима са којима се грађани сусрећу у локалним срединама
или на националном нивоу, са циљем да се и грађани и доносиоци одлука интензивније укључе у њихово решавање, у складу са
процесом европских интеграција. О досадашњем раду Владе Србије, али и очекивањима за наредну годину, протекле недеље су
расправљали учесници панел дискусије „Могућа Србија - осврт на
урађено и поглед на могуће“.
У оквиру пројекта релевантни стручњаци су анализирали рад
и политику извршне власти у образовању, економији, социјалној
политици, борби против корупције, доброј управи, међународним
односима, руралном и урбаном развоју, енергетици и заштити
животне средине и закључили да актуелна Влада Србије за непуних пет месеци рада није дала јасне назнаке за решавање горућих
проблема у друштву и држави.
Владимир Гоати, стручни сарадник на пројекту и председник „Транспарентности Србија“, говорио је о корупцији и оценио
да на том плану Србија стагнира у последњих шест година, упркос
постојању регулаторних тела и усвајању низа рестриктивних закона. По методологији организације „Транспаренси интернешнел“,
Србија је по индексу корупције сада на 80, а била је на 86. месту.
„Боља позиција је више последица чињенице да је мање земаља било обухваћено истраживањима. Тапкање у месту забележено је у време када су процветале регулаторне институције и
наизглед направљен нормативни оквир, како би се та борба боље
одвијала. Политичке партије су у парламенту изгласале повећавање издатака за себе, и то за 99,2 одсто. Регулаторна тела раде,

али им је резултат нула. Доношење Закона о јавним предузећима
показује да власт није одолела зову клијентелистичке привреде и
удељивању утицајних места присталицама. Систем партократије
добија елементе партитодеспотије“, оценио је Гоати.
Говорећи о раду државне управе, Дејан Миленковић, са Факултета политичких наука, изнео је низ критика, посебно на рачун
избора помоћника министара, директора и других, али и подвукао
да је за управу веома важан принцип одговорности.
„Област добре управе се може сагледавати на основу низа
стандарда, али ако се погледа са становишта непристрасности,
онда је видљиво да је овај стандард прекршен начином усвајања
измена и допуна Закона о Народној банци Србије и Закона о јавним предузећима, јер је јасно да су ти акти усвојени због интереса
појединаца или странака. Пример поштовања непристрасности у
раду је усвајање Закона о максималној заради у јавном сектору“,
нагласио је Миленковић.
Александар Ђорђевић, координатор Економско пословног
форума ЕПуС, навео је да су у економској политици спроведене
мере краткорочног ефекта у циљу нормализације рада привреде,
али да Влада није радила на отклањању структуралних и акутних
проблема попут незапослености и да није јасно у ком правцу ће
се даље ићи.
„Поједине гране, попут пољопривреде, које су означене као
стратешке, бележе пад и повећава се дефицит. Администрација је
спора и правна сигурност инвеститора није добра. Зато је пословни
амбијент Србије веома лош. Треба предузети мере које ће повећати
конкурентност малих и средњих предузећа. Влада је заузела став
о смањењу јавне потрошње, али се усвајањем буџета за следећу
годину она повећава, што је лош сигнал“, закључио је Ђорђевић.
А.Б.

Најбоља решења
Интернет портал „Могућа Србија“ намењен је побољшању јавне политике, чија је сврха да побољша квалитет и доступност јавних
добара. Прилике за економски развој, образовање и запошљавање, добра управа и социјална политика, здрава животна средина, доступна и јефтина енергија, здрава вода, приступ слободном тржиту, јавна су добра од највећег значаја. Поред тога, погодни међународни односи и добро постављени односи руралних и урбаних простора у самој држави доприносе развоју и квалитету ових јавних добара.
Портал има за циљ да информише јавну политику и понуди иновацију - идеје о будућности којима се јавна политика може руководити. Није лоше да наша веровања о будућности буду заснована на знању и искуству које нам је доступно или до кога се може доћи
уз минимални трошак. Овде је учињен напор да се смањи трошак доступности знања и искуства о најзначајнијим областима јавне политике и јавних добара. Сам портал нуди једноставан приступ до значајних докумената, грађанских иницијатива, програма, илустрација, вести и коментара. Поред тога, отвара простор за расправу о јавној политици и јавном добру. У том контексту нуди се прилика за
дефинисање отворених питања и погодних решења за побољшање јавне политике.
Европски покрет у Србији је крајем октобра доделио награде победницима конкурса „Могућа Србија“, који су предложили оригинална и најбоља решења проблема са којима се суочавају у разним друштвеним сферама. Признања је добило 15 грађана Србије, чије
се идеје односе на решавање проблема у области економске и социјалне политике, међународне политике, заштите животне средине и
енергетике, руралног и урбаног развоја, образовања и принципа добре управе и борбе против корупције.
Награђене су идеје грађана о томе како привући свеж капитал који се крије по „сламарицама“ српских домаћинстава или како
образовати грађане да би заштитили своја имовинска права, као и предлози политике електронског здравства и израде Правилника о
линијском саобраћају између Србије и Црне Горе. Неки од награђених предлога се односе на стимулацију предузећа за помоћ у преквалификацији радне снаге и пројекат изградње зелене оазе у новобеоградском Блоку осам. Најуспешнијима на конкурсу подељене су
захвалнице и ваучери у износу од по 5.000 динара за набавку стручне литературе.
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Фонд за развој и иновације предузећа на Западном Балкану

УВЕЋАЊЕ КАПИТАЛА

У саопштењу Европске комисије оцењује се да ће нова финансијска шема, с обзиром да су мала
и средња предузећа од кључног значаја за економски развој Западног Балкана, допринети
остваривању пројекција раста предвиђених Стратегијом за Југоисточну Европу до 2020. године

Развој приватног сектора
Европски инвестициони фонд је координатор програма
WB EDIF, који ће бити имплементиран кроз блиску сарадњу
влада земаља Западног Балкана, Европске комисије, Европске
инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој. Међународне финансијске институције, међународне организације
и билатерални донатори активни у региону, попут Италије,
Светске банке, DEG-а, OECD-а и других, позвани су да учествују како би се подстакао развој приватног сектора на Западном Балкану.
Фонд за иновациону делатност је у име Републике Србије
координирао припрему за WB EDIF, у сарадњи са међународним партнерима, што је усвојено на састанку Комитета за управљање Инвестиционим оквиром Западног Балкана, одржаном у Луксембургу 7. децембра 2011.

Мала предузећа у Србији
У 2010. години, према подацима Привредне коморе Србије,
у Србији је од укупно 319.044 привредна друштва, предузетнички сектор чинио 99,8% (318.540 предузећа). Сектор малих и
средњих предузећа и предузетника (МСПП) генерисао је 66,4%
запослених (814.585), 65,3% промета (4.678 милијарди динара)
и 55,9% бруто додате вредности (817,4 милијарди динара) и ангажовао 52,6% инвестиција нефинансијског сектора. Тај сектор
ангажује 45,4% укупне запослености, 43,9% укупних инвестиција, остварује 44,5% извоза, 52,3% увоза, генерише 63,3%
спољнотрговинског дефицита привреде Србије и учествује са
око 33% у бруто домаћем производу Србије.
У структури сектора МСПП, посматрано по величини,
најбројнија су микро привредна друштва (306.669), док мала
и средња привредна друштва (11.871) доминирају по свим посматраним индикаторима (52,7% запослености, 59,9% промета,
60,6% бруто додате вредности, 73,7% извоза, 74,9% увоза малих и средњих предузећа и предузетника), показују подаци
Привредне коморе Србије.
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Закон о привредним коморама

ЗА И ПРОТИВ
ДОБРОВОЉНОГ УДРУЖИВАЊА

Хоће ли Закон о привредним коморама ступити на снагу 1. јануара 2013. године, како се најављује
из Министарства финансија и привреде, или ће његова примена бити одложена због незадовољства
привредника? Држава сматра да подстиче тржишну утакмицу, а већина привредника верује да је на
помолу урушавање једног од најстаријих коморских система на свету

З

акон о изменама и допунама Закона о привредним коморама усвојен је по хитном поступку још пре три године.
Према најавама законодавца, његова примена би требало да почне почетком 2013. године. У међувремену се о
поменутом закону воде расправе, а ни на помолу нема
консензуса о томе да ли је добар или не. Спорне су многе одредбе,
али је највише недоумица око одредбе којом се укида обавезно
плаћање чланарине и омогућава оснивање удружења сваком ко
окупи 100 чланова. На тај начин, држава сматра, подстакла би се
тржишна утакмица, а већина привредника верује да је то почетак
урушавања коморског система, који је један од најстаријих на свету. Приликом доношења закона привреднике нико ништа није ни
питао, нити је било јавних расправа.

Без одлагања
Привредне коморе у Србији функционишу по моделу обавезног чланства, какво имају и све привредне асоцијације развијених
европских земаља. Нови Закон о привредним коморама укида
обавезност, а уводи могућност добровољног удруживања од најмање 100 чланова. „На тај начин привредне коморе се своде на
ниво општих удружења привредника, иако и најмањи облик организовања у ПКС, групација, има далеко већи број чланова“, сматра
председник Привредне коморе Србије Милош Бугарин.
С друге стране, на недавно одржаној конференцији „Привредне коморе и економски развој Србије“, у Данас конференс центру,
Александар Љубић, државни секретар Министарства финансија и
привреде, представљајући нове одредбе Закона о коморама, истакао је да је сигуран да ће примена измена и допуна донети добро
свима, и постојећим коморама, али највише привредницима.
„Промене су нужне, то захтева привреда, јер сви ми, и Министарство финансија и привреде и коморе, постојимо због њих. Од
промена не треба бежати, већ треба гледати како се прилагодити
и пружити више. Циљ је стварање конкуренције између коморских организација, а привредницима се отвара могућност избора
у погледу оснивања и чланства у коморама. За привреднике ће то
значити смањење трошкова и повећање квалитета услуга које им
коморе пружају“, рекао је Љубић и додао да се почетак примене
овог прописа неће одлагати.

Увођењем добровољности приступања коморама, ПКС неће
изгубити ниједног члана, ако они преко Коморе остварују своје
интересе. Измене Закона о привредним коморама донете су у мају
2009. године и постојеће коморе имале су више од три године да
се припреме за промене. Држава очекује иницијативу привредних комора да крену у реформски процес у којем ће имати пуну
подршку.

Ефикасан сервис привреде
На истом скупу, председник ПКС, Милош Бугарин, оценио је
да је и само доношење Закона 2009. године, по хитном поступку и
без иједне јавне расправе, био неприхватљив преседан. „Не ради
се о предлогу измена и допуна постојећег закона, већ о потпуно
новом закону, јер је измењено далеко више од 25 одсто постојећег
прописа. Неопходно је да се привредници изјасне какав коморски
систем желе, јер, пре свега, имају право на то“, поручио је председник ПКС.

„Привредна комора Србије једна је од најстаријих коморских
институција на свету, организована по евроконтиненталном принципу, какав постоји у Немачкој, Аустрији, Италији, Француској и
Шпанији, што је доказ да коморски систем није реликт прошлости“, наглашава Бугарин. Он сматра да и у међународним институцијама, као што су ASCAME, EUROCHAMBRES, ABC, Привредна
комора Србије има много већи и признатији утицај него у институцијама српске власти.
Коментаришући добровољност плаћања чланарине, коју уводи нови закон, председник Милош Бугарин нагласио је да коморски систем у Србији има око 600 запослених, а чланарина по једном привредном субјекту је симболична и износи мање од 1.800
динара. Тренутно, мање од 20 одсто привредних субјеката у Србији
плаћа чланарину. За тај новац привредник добија најјачу базу података о привредним субјектима и привредним друштвима која
се ажурира на месечном нивоу, квалитетне, актуелне информације и учествује у креирању економске политике.
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ПКС Милош Бугарин, потврдила да ће Комора бити важан чинилац
у доношењу економских одлука. Он је подсетио да је управо овај
одбор предложио и активно учествовао у лобирању за укидање
намета, наводећи да је добро што је укинуто 138 парафискалних
намета, али не и довољно како би сектор МСП продисао.
Како ће функционисати комора ако прође добровољно чланство, питање је које је упутио београдски предузетник Миливоје
Армуш, додајући да у ситуацији у којој смо „само фали натезање
да се намакне довољан број чланова у некој новој привредној асоцијацији“. Армуш је подсетио да у Србији постоји 156 општих удружења малих и средњих предузећа и предузетника, али да мало
њих функционише, јер немају довољно средстава и заложио се да
комора буде партнер Влади због чега би, по њему, обавезно чланство требало задржати до уласка Србије у ЕУ.

Дилема остаје
„Неприхватљиво је да Привредна комора Србије, институција
која постоји више од 155 година, послужи за поткусуривање политичких интереса, а да коморска имовина буде колатерала. Оваква
јавна расправа требало је да се одржи 2009. године, а ово сада је
само монолог. Одговорно тврдим да је ПКС више реформисана од
95 одсто институција у држави. Привредна комора Србије постала
је ефикасан сервис привреде, а од 2007. до 2012. године укупан
удео сервиса и услуга у ПКС повећан је са 27 одсто на 45,5 одсто“,
закључио је председник ПКС.
„Коморе су потребне, пре свега, микро, малим и средњим
предузећима, којих има 92.000. Тај део наше привреде нема ко да
брани. Преко комора могао би се вршити притисак на власти да се
донесе економска политика која одговара овом делу привреде. С
једне стране, у сфери финансија и трговине створили смо енормно богатство, а у сфери производње бележе се губици“, рекао је
члан Пословног савета ПКС Никола Павичић, додајући да посебно
важну улогу Коморе види у едукацији и активном укључивању у
реформу.
„Уколико је рад квалитетан и услуга добра, неће бити спорно
ни будуће чланство у привредним коморама“, рекао је потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа, Милан Кнежевић, нагласивши да је свестан девијација које ће изазвати примена новог Закона о коморама. Кнежевић замера Привредној комори
што се није на време супротстављала власти, што на неки начин
није учествовала у одлучивању и штитила привреду.
„Ако је Комора радила добро, онда нема чега да се боји. Ако је
рад ПКС толико квалитетан, платићемо сви по 1800 динара и остати њени чланови“, рекао је Кнежевић и истакао да он подржава
овакав закон.

Демонтирање коморског система
Став економисте Александра Стевановића је да свако најбоље
зна где жели да потроши свој новац. „Ако Комора нуди одређене
услуге, ако побољша рад, направи реформу, не видим зашто не би
опстала“, истакао је Стевановић, уз напомену да чланарина није
једини начин од којег би Комора могла да приходује. Он сматра
да европске фондове треба користити као изворе финансирања за
различите пројекте, при чему ПКС може имати важну улогу.
Месец дана пре почетка примене Закона, огласили су се и
чланови Одбора и Форума малих и средњих привредних друштава Привредне коморе Србије. На састанку, одржаном 29. новембра,
оценили су да би примена овог прописа могла да доведе до демонтирања коморског система у Србији и да готово у свим земљама
ЕУ постоји систем привредних комора, а чланство у њима је обавезно.
„Зашто бисмо ми демонтирали постојећи коморски систем и
онда трошили време да се поново организујемо, уместо да привређујемо“, запитао се председник Форума малих и средњих предузећа МСПП, Бошко Станисављевић.
Подсећајући да су чак три претходне владе најављивале бољу
сарадњу са МСП, а да је дијалог успостављен тек када је то захтевала ЕУ, координатор Форума и Заједнице предузетника, Александар Грачанац, казао је да је нова влада, формирањем Координационог тима за привредни препород чији је члан и председник

Бесплатна публикација о запошљавању

Председник Заједнице предузетника Тимочког региона,
Бошко Николић, казао је да су се предузетници овог краја једногласно изјаснили да коморе треба да остану. „Нисмо ни за укидање
обавезног чланства, ни за другачији положај регионалних комора
у коморском систему“, истакао је Николић.
Душан Перић, председник Извршног одбора Заједнице предузетника Београда, истакао је да се не може ставити у исту раван
ПКС која постоји већ скоро 160 година и представник неке будуће
асоцијације која ће себи приписати заслуге за неку одлуку Владе,
којој је претходило двогодишње залагање Коморе.

„Најлошији начин организовања је самоорганизовање, а за
власт је боље да има једну адресу за дијалог“, казао је Перић, поручивши да и ПКС треба да се тргне, али тако што ће јој се вратити
јавна овлашћења која су јој одузимана у претходном периоду.
„Комора се брани, јер је неко напада, а већина привредника
у Краљеву и Чачку жели да остане обавезно чланство“, казао је
председник Заједнице предузетника Краљева, Радисав Марјановић. Он је упозорио да су предузетници и против нове верзије Закона о коморама, по којој регионалне коморе постају месне канцеларије ПКС, уместо да им се пренесу и јавна овлашћења.
И ова, као и расправа из првог дела овог текста, завршена је
констатацијом да привредници нису рекли своју реч, јер нису имали прилику да се изјасне какав коморски систем желе. Остала је
и дилема у вези са питањем ко ће и како представљати српску
привреду на националном нивоу. Хоће ли Закон о привредним коморама заиста ступити на снагу 1. јануара 2013. године, како се
најављује из Министарства финансија и привреде, или ће његова
примена, због незадовољства привредника, ипак бити одложена,
остаје тек да се види.
СМЦ
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Профили који недостају на тржишту рада

УСКЛАДИТИ ПОНУДУ И
ПОТРАЖЊУ

Финансије и продаја су сектори са највећим бројем слободних радних места у ЕУ. Уз заступнике
продаје и рачуновође, други профили који мањкају су биолози, доктори, медицинске сестре, стручњаци
за информационо-телекомуникационе технологије и инжењери

Е

вропска комисија покренула је портал о знањима и вештинама (EU Skills Panorama) које ће у следећих неколико година недостајати на тржишту рада ЕУ. Сајт садржи актуелне информације о стању на тржишту рада у чланицама,
али и десетогодишње прогнозе за професије које захтевају
најнижи, средњи и највиши ниво образовања. Тренутно, у ЕУ има
око два милиона слободних радних места, упркос високом нивоу
незапослености. Портал садржи детаљан преглед слободних радних места по секторима, професијама и земљама. Сајт ће се редовно ажурирати најновијим подацима.

На порталу се истиче да су неки скорашњи обрасци у запошљавању показали да су повећани стандарди послодаваца у
погледу степена образовања радника као и вештина за све групе
занимања, него што је то било пре кризе. Тешкоће у запошљавању
у појединим областима постоје у свим земљама, у зависности од
ситуације на тржишту рада.
Прва верзија сајта немењена је политичарима, истраживачима и службама за запошљавање. Информације са сајта омогућавају анализу политика у области образовања и обука, као и ефекат
мера чији је циљ смањивање неусклађености понуде и тражње на
тржишту. Међутим, план је да се сајт додатно развија, како би могао да задовољи и потребе људи који траже посао, радника и студената који би на основу понуђених информација и анализа могли да
одлучују о даљем развоју своје каријере.
Извор: Bizlife.rs

Најтраженија занимања
у 2013. години
Према прогнозама овог портала, број радних места која захтевају нижи ниво образовања смањиће се до 2020. за 20%. Број ових
радних места падаће у већини чланица, са изузетком Летоније,
Данске, Литваније и Шведске. Са друге стране, број радних места
која захтевају високо образовање порашће за 20% у ЕУ, уз раст у
свим земљама, са изузетком Литваније.
Сајт показује да су финансије и продаја сектори са највећим
бројем слободних радних места у ЕУ. Уз заступнике продаје и рачуновође, други профили који мањкају су биолози, доктори, медицинске сестре, стручњаци за информационо-телекомуникационе
технологије и инжењери. Подаци показују да највећа неусклађеност између понуде и захтева тржишта рада постоји у Литванији,
Бугарској, Белгији, Мађарској и Ирској, док је у Португалији, Данској и Холандији ситуација много боља.
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Највећа потражња на светском тржишту рада наредне
године, судећи по „Форбсовој“ листи најтраженијих занимања,
биће за програмерима. Њихове просечне годишње плате у свету прелазе, ни мање ни више, него пет цифара, а број отворених
радних места за ову струку од 2010. године порастао је за око 7
одсто. У Америци просечна годишња плата програмера износи
чак 90.530 долара, те не чуде прогнозе да ће број стручњака за
развој софтвера до 2020. порасти за око 30 одсто.
У Србији су такође атрактивна ИТ занимања, а најтраженији су програмери, администратори мреже, дизајнери. Према
резултатима истраживања Републичког завода за статистику,
просечна плата програмера у септембру ове године износила
је бруто 105.815 динара. Ипак, још много радних места чека да
буде попуњено, а ИТ компаније често регрутују студенте који
се у овој области још увек школују.
У врху „Форбсове“ листе најтраженијих занимања нашли
су се и рачуновође и ревизори, као и маркетинг истраживачи
и стручњаци, чије су просечне годишње плате за око трећину
мање од оних које имају програмери.
Према „Форбсовој“ листи, топ 18 занимања за 2013. годину су:
- софтвер девелопер (програмер)
- рачуновође и ревизори
- маркетинг истраживач и маркетинг специјалиста
- аналитичар информационих система
- менаџер људских ресурса
- администратор мреже и администратор инофрмационих
система
- представник продаје
- аналитичар за безбедност информационих система, веб
инжењери и дизајнери информационих система
- машински инжењери
- индустријски инжењери
- програмери
- финансијски аналитичари
- специјалисти за односе с јавношћу
- менаџери за логистику
- администратори база података
- евент планери
- финансијски контролори
- лични финансијски саветници.
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У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) утврђен
је Национални акциони план запошљавања за 2013. годину
(„Службени гласник РС”, број 117/12)

Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике
и
Национална служба за запошљавање

ПОЗИВАЈУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ДА СЕ УКЉУЧЕ У
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
ИЛИ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА У 2013. ГОДИНИ
Националним акционим планом запошљавања утврђени су циљеви
политике запошљавања и приоритети који ће се реализовати у 2013.
години.
Национални акциони план запошљавања за 2013. годину дефинише
критеријуме за учешће у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања (у даљем тексту: АПЗ), предвиђених у
локалним акционим плановима, средствима из републичког буџета.
Локални акциони план запошљавања мора бити у сагласности са
Националним акционим планом запошљавања за 2013. годину,
односно са Покрајинским акционим планом запошљавања.
Јединица локалне самоуправе, односно територијална аутономија
која у оквиру локалног акционог плана запошљавања обезбеђује
више од половине средстава потребних за финансирање одређеног
програма или мере активне политике запошљавања, може поднети
захтев за учешће у финансирању тог програма или мере.
I ПРОГРАМИ ИЛИ МЕРЕ АПЗ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ
У складу са Националним акционим планом запошљавања за 2013.
годину, одобрава се учешће у финансирању следећих програма или
мера АПЗ:
- субвенције за самозапошљавање
- субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним
радним местима
- стручна пракса, ради стицања практичних знања и вештина за
самосталан рад у струци без заснивања радног односа и то за
лица са најмање средњим образовањем, без обзира на године
живота
- стицање практичних знања уз заснивање радног односа, за лица
без квалификације и
- јавни радови.
II УСЛОВИ
Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера
АПЗ је да територијална аутономија, односно јединица локалне
самоуправе, има:
- формиран локални савет за запошљавање
- донет локални акциони план запошљавања за 2013. годину
- обезбеђено више од половине потребних средстaва за
финансирање одређеног програма или мера АПЗ (изузетно,
уколико се ради о неразвијеној општини, министар надлежан за
послове запошљавања, у складу са Законом о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр.
36/09 и 88/10), може одобрити учешће у финансирању и кад је
обезбеђено мање од половине потребних средстава)
- усклађене програме или мере АПЗ са приоритетима и циљевима
локалног економског развоја и локалног тржишта рада.
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III КРИТЕРИЈУМИ
Критеријуми на основу којих се одобрава учешће у финансирању
програма или мера су:
- степен развијености општине
- индикатори на локалном тржишту рада
- предвиђени ефекат програма или мера и економска оправданост.

IV ПРИОРИТЕТИ
Приоритет за учешће у финансирању програма или мера АПЗ у 2013.
години имају:
- неразвијене јединице локалне самоуправе, утврђене у складу са
посебним прописом Владе
- програми и мере предвиђени локалним акционим плановима
запошљавања који укључују теже запошљива лица и лица у
стању социјалне потребе и
- захтеви поднети од стране јединица локалних самоуправа
које су формирале локални савет за подручје више јединица
локалних самоуправа и усвојиле заједнички план запошљавања
за подручје тих јединица локалних самоуправа.
V НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Захтев за учешће у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања у 2013. години
2. Одлука надлежног органа о формирању локалног савета за
запошљавање
3. Локални акциони план запошљавања за 2013. годину.

VI ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ
Захтев за учешће у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања у 2013. години јединица локалне самоуправе
или територијалне аутономије подноси Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, преко надлежне филијале
Националне службе за запошљавање.
Образац захтева може се преузети на сајту www.nsz.gov.rs и у
просторијама филијала Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење захтева је 31. јануар 2013. године.

VII ОДЛУЧИВАЊЕ
Испуњеност услова за учешће у финансирању програма и мера
АПЗ у складу са критеријумима, проверава Национална служба за
запошљавање, тако што прегледа приспеле захтеве и даје предлог
на поднете захтеве Министарству рада запошљавања и социјалне
политике у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
захтева.
Министар надлежан за послове запошљавања одлучује о захтеву
територијалне аутономије или јединица локалне самоуправе и
одлуку доставља Националној служби за запошљавање на даљу
надлежност.
Програме и мере АПЗ (по одобреним захтевима) реализује
Национална служба за запошљавање након закључења
споразума о начину и поступку реализације програма и мера
активне политике запошљавања са јединицама локалне
самоуправе, односно територијалне аутономије, и након
уплате средстава из буџета јединице локалне самоуправе и
буџета РС.
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450
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

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

Администрација
и управа
Б Е О Г РА Д

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Дипломирани економистаприправник

на одређено време до 1 године, за
рад у Одељењу за развој, Одсек за
инвестиције

Дипломирани правникприправник

на одређено време до 1 године, за
рад у Кабинету председника градске
општине

Дипломирани економистаприправник

на одређено време до 1 године, за
рад у Одељењу за буџет, финансије и
привреду, Одсек за буџет
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: диплому којом се
потврђује стручна спрема (оригинал или оверену
фотокопију), уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, доказ да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Лице за контакт: Славица
Лаиновић, број тел. 011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које нису приложени потребни докази
неће се разматрати.

К РА Љ Е В О

ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА „РАШКА“
36350 Рашка, П. Вилимоновића 1
тел. 036/738-670

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: најмање VII/1 степен стручне спреме,
најмање три године радног искуства; да кандидат поседује организационе способности; да
нема законских сметњи за његово именовање.
Уз пријаву доставити: уверење-диплому о завршеном факултету, основне биографске податке и
податке о запослењу, усавршавању и раду. Конкурс је отворен 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ЋИЋЕВАЦ

37210 Ћићевац, Ђуре Даничића бб
тел. 037/812-123

Заменик директора
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Правилником о систематизацији послова бр. 11
од 23.04.2012. године и Правилником о допуни
Правилника о систематизацији послова бр. 37
од 12.12.2012. године и чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима, да је кандидат
држављанин РС, да има вишу или високу стручну
спрему, да има општу здравствену способност и
да није осуђиван за кривично дело на безсловну
казну затвора од најмање 6 месеци. Пријаву и
потребну документацију предвиђену законом
доставити у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Курир

за рад у МК Велика Врбица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа.

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије;
општа здравствена способност; да је лице пунолетно и да није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ост
Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

НИШ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

Достављач писмена

у Одељењу за општу управу и
друштвене делатности, Одсек за општу
управу

КРУШЕВАЦ

БОР

чено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистиче академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу
пољопривредних наука, 1 година радног искуства
у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару. Пријава са доказима о испуњавању услова
из огласа (у оригиналу или у овереној фотокопији, сем лекарског уверења које подноси изабрани кандидат), подноси се у року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу: Општинска управа
Општине Алексинац, Књаза Милоша 169, 18220
Алексинац, са назнаком: „За оглас“. Пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, као и
непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

УСЛОВИ: Општи услови из чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је кандидат
држављанин Републике Србије, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да има
прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (уверење да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница издаје надлежни суд, а уверење да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за за обављање
послова у државном органу-издаје полицијска
управа). Посебни услови: I степен стручне спреме, без радног искуства. Пријава са доказима о
испуњавању услова из огласа (у оригиналу или
у овереној фотокопији, сем лекарског уверења
које подноси изабрани кандидат), подноси се у
року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Општинска управа Општине Алексинац, Књаза Милоша 169, 18220 Алексинац, са назнаком:
„За оглас“. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, као и непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Обука за
активно
тражење
посла

Планско-аналитички послови
из области пољопривреде,
шумарства, ловства и рибарства

у Одељењу за привреду и локални
економски развој, Одсек за привреду и
локални економски развој

Стекните
конкурентску
предност

УСЛОВИ: Општи услови из чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је кандидат
држављанин Републике Србије, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да има
прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (уверење да против лица није
ЗАПОШЉАВАЊА
покренута истрагаСАЈМОВИ
и да није подигнута
оптужница издаје надлежни суд, а уверење да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за за обављање
послова у државном органу-издаје полицијска
управа). Посебни услови: високо образовање сте-

Обука за активно
тражење посла

Посао се не чека,
утисак је
посао се Први
тражи
најважнији –
будите
26.12.2012. | Број 497 | испред свих
11

Администрација и управа
На основу члана 56 став 1 и члана 66 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 6 Закона о радним
односима у државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91,
66/91, 49/99, 34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша
(“Службени лист Града Ниша”, број 88/2008), члана 6 и члана 31
Одлуке о организацији градских управа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 4/2010, 25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника
о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”,
број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и Одлуке о
расписивању јавних огласа за постављење начелника и заменика
начелника градских управа Града Ниша, број 1369-11/2012-03 од
15.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
18000 Ниш, 7. јули 2

Расписује и објављује

На основу члана 56 став 1 и члана 66 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним
односима у државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91,
49/99, 34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 7 и члана 31 Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
18000 Ниш, 7. јули 2

Расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

на пет година

на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетно лице
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе
- да има VII степен стручне спреме, завршен правни факултет
- да има положен стручни испит за рад у органима управе
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетно лице
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе
- да има VII степен стручне спреме, завршен правни или економски
факултет
- да има положен стручни испит за рад у органима управе
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

Уз пријаву на јавни оглас кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци)
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци)
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у суду
или управи Града
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију оверену
у суду или управи Града
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци)
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци)
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.
Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.
Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за начелника
Управе за грађанска стања и опште послове”.
Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту.
Кандидат који конкурише на два или више огласа подноси појединачне
пријаве на сваки оглас и у пријавама наводи уз коју од више пријава
је приложио тражена документа. Неблаговремене пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази неће се разматрати.
Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.
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Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.
Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.
Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може доставити
лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града Ниша (преко
Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе Пашића 24),
са назнаком: “Пријава на оглас за начелника Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке”.
Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о положеном
правосудном испиту.
Кандидат који конкурише на два или више огласа подноси појединачне
пријаве на сваки оглас и у пријавама наводи уз коју од више пријава је
приложио тражена документа.
Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази неће се разматрати.
Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.
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Администрација и управа
На основу члана 56 став 1 и члана 66 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним
односима у државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91,
66/91, 49/99, 34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша
(“Службени лист Града Ниша”, број 88/2008), члана 8 и члана 31 Одлуке
о организацији градских управа Града Ниша (“Службени лист Града
Ниша”, број 4/2010, 25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008,
4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних
огласа за постављење начелника и заменика начелника градских управа
Града Ниша, број 1369-11/2012-03 од 15.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
18000 Ниш, 7. јули 2

На основу члана 56 став 1 и члана 66 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним
односима у државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91,
49/99, 34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 9 и члана 31 Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
18000 Ниш, 7. јули 2

Расписује и објављује

Расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И
ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ
И СПОРТ

на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетно лице
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у органу локалне самоуправе
- да има VII степен стручне спреме, завршен факултет друштвеног
или природног смера
- да има положен стручни испит за рад у органима управе
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.
Уз пријаву на јавни оглас кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у суду
или управи Града
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци)
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци)
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.
Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.
Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.
Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе
Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за начелника Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту”.

на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетно лице
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе
- да има VII степен стручне спреме, завршен факултет друштвеног,
природног или техничког смера
- да има положен стручни испит за рад у органима управе
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.
Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.
Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.
Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.
Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за начелника
Управе за образовање, културу, омладину и спорт”.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два или
више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и у пријавама
наводи уз коју од више пријава је приложио тражена документа.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази неће се разматрати.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.

Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

26.12.2012. | Број 497 |
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Администрација и управа
На основу члана 56 став 1 и члана 66 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним
односима у државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91,
49/99, 34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 10 и члана 31 Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

На основу члана 56 став 1 и члана 66 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним
односима у државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91,
49/99, 34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 11 и члана 31 Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

18000 Ниш, 7. јули 2

18000 Ниш, 7. јули 2

Расписује и објављује

Расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен факултет техничког
или друштвеног смера или Факултет заштите на раду, смер
Заштита животне средине;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен факултет техничког
или друштвеног смера или Факултет заштите на раду, смер
Заштита животне средине;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за начелника
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај”.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за начелника
Управе за планирање и изградњу”.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.

Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.
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Администрација и управа
На основу члана 56 став 1 и члана 66 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним
односима у државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91,
66/91, 49/99, 34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша
(“Службени лист Града Ниша”, број 88/2008), члана 14 и члана 31
Одлуке о организацији градских управа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 4/2010, 25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника
о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”,
број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и Одлуке о
расписивању јавних огласа за постављење начелника и заменика
начелника градских управа Града Ниша, број 1369-11/2012-03 од
15.12.2012. године

На основу члана 56 и члана 66 Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 49/99,
34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 6 и члана 31a Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број
1369-11/2012-03 од 15.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

18000 Ниш, 7. јули 2

18000 Ниш, 7. јули 2

Расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА
на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен факултет друштвеног,
природног или техничког смера;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ГРАЂАНСКА
СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен Правни факултет;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за начелника
Управе за пољопривреду и развој села”.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за заменика
начелника Управе за грађанска стања и опште послове”.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.
Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.
Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

26.12.2012. | Број 497 |

15

Администрација и управа
На основу члана 56 и члана 66 Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 49/99,
34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 7 и члана 31a Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

На основу члана 56 и члана 66 Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 49/99,
34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 8 и члана 31a Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

18000 Ниш, 7. јули 2

18000 Ниш, 7. јули 2

Расписује и објављује

Расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ,
ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ДЕЧИЈУ,
СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ

на пет година

на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен Економски или Правни
факултет;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен Правни факултет;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе
Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за заменика начелника
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке”.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе
Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за заменика начелника
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту”.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.
Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.
Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.
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Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.
Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.
Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

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

Администрација и управа
На основу члана 56 и члана 66 Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 49/99,
34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 9 и члана 31a Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

На основу члана 56 и члана 66 Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 49/99,
34/2001 и 39/2002), члана 67Статута Града Ниша (“Службени лист Града
Ниша”, број 88/2008), члана 10 и члана 31a Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Расписује и објављује

Расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И
САОБРАЋАЈ

18000 Ниш, 7. јули 2

на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, факултет друштвеног,
природног или техничког смера;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.
Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.
Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.
Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

18000 Ниш, 7. јули 2

на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен факултет техничког
или друштвеног смера или Факултет заштите на раду, смер
Заштита животне средине;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.
Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.
Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.
Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за заменика
начелника Управе за образовање, културу, омладину и спорт”.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за заменика
начелника Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај”.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.

Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.
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Администрација и управа
На основу члана 56 и члана 66 Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 49/99,
34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 11 и члана 31a Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

На основу члана 56 и члана 66 Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 49/99,
34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 12 и члана 31a Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Расписује и објављује

Расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен факултет техничког
или друштвеног смера или Факултет заштите на раду, смер
Заштита животне средине;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен факултет друштвеног
или техничког смера или Факултет заштите на раду, смер Заштита
животне средине;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за заменика
начелника Управе за планирање и изградњу”.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за заменика
начелника Управе за имовину и инспекцијске послове”.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.

Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

18000 Ниш, 7. јули 2

на пет година
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на пет година

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

Администрација и управа
На основу члана 56 и члана 66 Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 49/99,
34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 13 и члана 31a Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

На основу члана 56 и члана 66 Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС’’, број 129/2007), члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 49/99,
34/2001 и 39/2002), члана 67 Статута Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша”, број 88/2008), члана 14 и члана 31a Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010,
25/2010 и 67/2012), члана 51 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 101/2008, 4/2009, 58/2009,
25/2011 и 27/2011) и Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број 136911/2012-03 од 15.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Расписује и објављује

Расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ,
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

18000 Ниш, 7. јули 2

на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен факултет природног,
друштвеног или техничког смера;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

18000 Ниш, 7. јули 2

на пет година

Услови за кандидата:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у органу локалне самоуправе;
- да има VII степен стручне спреме, завршен факултет друштвеног,
природног или техничког смера;
- да има положен стручни испит за рад у органима управе;
- да има најмање 5 година радног искуства у струци.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат подноси следећу документацију:
- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у
суду или управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци);
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од
шест месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у
суду или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших
послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања
на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу “Народне
новине”, који излази на територији Града и у огласним новинама
Националне службе за запошљавање “Послови”, које излазе на
територији Републике Србије.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за заменика
начелника Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине”.

Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може
доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града
Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш,
Николе Пашића 24), са назнаком: “Пријава на оглас за заменика
начелника Управе за пољопривреду и развој села”.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном испиту за рад у органима управе, подноси доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два
или више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и
у пријавама наводи уз коју од више пријава је приложио тражена
документа.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се разматрати.

Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.
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Администрација и управа

ПАНЧЕВО

ОПШТИНА КОВИН
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
26220 Ковин, ЈНА бр. 5
тел. 013/742-104, 742-268
факс: 013/742-322
e-mail: skupstina@kovin.org.rs

Послови пољопривреде
УСЛОВИ: Посебни услови: VI степен стручне спреме, најмање 3 године радног искуства, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни
испит. Општи услови: да је кандидат држављанин
РС, да је пунолетан, да има општу здравствену
способност, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у општинској управи. Уз
пријаву на оглас кандидат доставља: доказ о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење да се против њега
не води истрага, доказ о радном искуству, доказ
о положеном државном стручном испиту. Доказ о
испуњености услова у погледу опште здравствене способности изабрани кандидат ће доставити
по коначности одлуке о избору, а пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на
оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа (у оригиналу или оверене
фотокопије), подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: Општинска управа Ковин, 26220 Ковин, ЈНА бр. 5, са
назнаком: „За оглас за заснивање радног односа“.

Комунални инспектор I групе

на одређено време од 12 месеци, у
својству приправника
УСЛОВИ: Посебни услови: VII/1 степен стручне спреме, грађевински, саобраћајни факултет,
факултет техничких наука, познавање рада на
рачунару, положен испит за управљање моторним возилом „Б“ категорије. Општи услови: да је
кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у
општинској управи. Уз пријаву на оглас, кандидат
доставља: доказ о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење да се против њега не води истрага,
оверену фотокопију радне књижице. Доказ о
испуњености услова у погледу опште здравствене способности изабрани кандидат ће доставити
по коначности одлуке о избору, а пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на
оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа (у оригиналу или оверене
фотокопије), подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: Општинска управа Ковин, 26220 Ковин, ЈНА бр. 5, са
назнаком: „За оглас за заснивање радног односа“.

Послови у пријемној канцеларији
на одређено време од 12 месеци, у
својству приправника

УСЛОВИ: Посебни услови: VI степен стручне спреме, познавање рада на рачунару. Општи услови:
да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан,
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да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у општинској управи. Уз пријаву на оглас
кандидат доставља: доказ о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење да се против њега не води
истрага, оверену фотокопију радне књижице.
Доказ о испуњености услова у погледу опште
здравствене способности изабрани кандидат
ће доставити по коначности одлуке о избору, а
пре доношења решења о пријему у радни однос.
Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа (у оригиналу или
оверене фотокопије), подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу:
Општинска управа Ковин, 26220 Ковин, ЈНА бр.
5, са назнаком: „За оглас за заснивање радног
односа“.

Технички послови на
пријему захтева, припреми
документације, евиденцији и
архивирању предмета дечијег
додатка, родитељских и
породиљских права
на одређено време од 6 месеци, у
својству приправника

УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару. Општи услови:
да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у општинској управи. Уз пријаву на оглас
кандидат доставља: доказ о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење да се против њега не води
истрага, оверену фотокопију радне књижице.
Доказ о испуњености услова у погледу опште
здравствене способности изабрани кандидат
ће доставити по коначности одлуке о избору, а
пре доношења решења о пријему у радни однос.
Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа (у оригиналу или
оверене фотокопије), подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу:
Општинска управа Ковин, 26220 Ковин, ЈНА бр.
5, са назнаком: „За оглас за заснивање радног
односа“.

Пријем, завођење и разврставање
поднесака
на одређено време од 6 месеци, у
својству приправника

УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару. Општи услови:
да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у општинској управи. Уз пријаву на оглас,
кандидат доставља: доказ о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван за
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кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење да се против њега не води
истрага, оверену фотокопију радне књижице.
Доказ о испуњености услова у погледу опште
здравствене способности изабрани кандидат
ће доставити по коначности одлуке о избору, а
пре доношења решења о пријему у радни однос.
Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа (у оригиналу или
оверене фотокопије), подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу:
Општинска управа Ковин, 26220 Ковин, ЈНА бр.
5, са назнаком: „За оглас за заснивање радног
односа“.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 103

Послови у Комисији за
комасацију, Комисији за повраћај
земље и послови у области
друштвених делатности и економ
УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен стручне спреме, пољопривредног или ветеринарског
смера, положен државни стручни испит и најмање 1 година стажа у струци.

Кафе куварица-хигијеничар
УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен стручне спреме, техничког смера, уверење о здравственом стању и санитарни преглед.

Возач и шеф возног парка
УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен стручне спреме, економског смера, положен возачки
испит за возаче „Б“ и „Ц“ категорије, 5 година
радног искуства.

Послови координације и израде
буџета и трезора
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године (VII/1 степен стручне спреме) економске
струке, положен државни стручни испит и најмање 1 година радног стажа у струци.
ОСТАЛО: Лице које се пријављује на оглас, поред
доказа о испуњавању услова наведених у огласу,
потребно је да поднесе доказе да испуњава услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима. Уз пријаву са биографијом
подносе се следећа документа, у оригиналу или у
фотокопији овереној у суду или општини: диплома којом се потврђује стручна спрема, радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно
Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о општој
здравственој способности (не старије од шест
месеци), уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након
објављивања огласа), уверење о положеном
државном стручном испиту за радна места за која
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Администрација и управа
је положен државни стручни испит предвиђен као
услов. За наведена радна места радни однос се
заснива на неодређено време. Кандидат који први
пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без
положеног државног стручног испита прима се
на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада. Рок за достављање пријава је
8 дана од дана објављивања огласа. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које нису приложени потребни докази
неће се узети у разматрање. Пријаве се могу слати на адресу: Општинска управа Општине Жабари-заменику начелника Општинске управе, Кнеза
Милоша 103, 12374 Жабари или непосредно предати на шалтеру писарнице у услужном центру,
Општинске управе Општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, са назнаком: „За конкурсне отварати“, у затвореној коверти.

ГРАДСКА ОПШТИНА
КОСТОЛАЦ
12208 Костолац
Боже Димитријевића 13
тел. 012/241-830

Начелник управе Градске
општине Костолац

послова у државном органу (издато након објављивања огласа), уверење о положеном државном стручном испиту за радна места за која је
положен државни стручни испит предвиђен као
услов. За наведено радно место радни однос се
заснива на неодређено време. Кандидат који први
пут заснива радни однос подлеже пробном раду
од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом
да тај испит положи до окончања пробног рада.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Рок почиње да тече наредног
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
нису приложени потребни докази, неће се узети у
разматрање. Пријаве се могу слати на горенаведену адресу или непосредно предати на шалтеру
писарнице у услужном центру, Општинске управе Општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374
Жабари, са назнаком: „За конкурс-не отварати“, у
затвореној коверти.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Начелник Општинске управе

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

Виши сарадник за инвестиције,
планове и анализе
УСЛОВИ: виша стручна спрема-VI степен стручне спреме, економске струке, положен државни
стручни испит и најмање 3 године стажа у струци.
Лице које се пријављује на оглас, поред доказа
о испуњавању наведених услова, треба да поднесе доказе да испуњава услове прописане чл.
6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу или у фотокопији
овереној у суду или општини: диплома којом се
потврђује стручна спрема, радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону
о матичним књигама објављеном у „Службеном
гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци),
уверење полицијске управе да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање

на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
правни факултет; положен испит за рад у органима државне управе; радно искуство у струци
најмање 5 година; општа здравствена способност; држављанство РС; да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, уверење основног и вишег суда
да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, активно познавање једног страног језика, напредно познавање рада на
рачунару.

СОМБОР
25260 Апатин, Српских владара 10
тел. 025/772-033

Спремачица
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин
Републике Србије; да није осуђиван; I степен
стручне спреме, основна школа. Место рада: Апатин. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За оглас“. Докази који се прилажу
уз пријаву: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверена копија дипломе
о стручној спреми или уверења о степену стручне
спреме; доказ да кандидат није осуђиван; пријава
са адресом и контакт телефоном. Пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или у фотокопији овереној у суду или општини,
као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће
се разматрати.

ВАША ПРАВА АДРЕСА:

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

25220 Црвенка, Петра Драпшина 1
тел. 025/731-412

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: у складу са чл. 27 Статута, за високу
стручну спрему: 1 година радног искуства; за
средњу стручну спрему: 3 године радног искуства.
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
потврду о радном стажу, краћу биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије. Потребно је да кандидат
поседује организаторске способности и смисао за
руковођење и да приложи програм рада за период од 4 године. Фотокопије морају бити оверене,
а уверења не смеју бити старија од 6 месеци од
дана објављивања конкурса. Документацију слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“. Рок за подношење
пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦА

31320 Нова Варош, Карађорђева 32

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен стручне спреме, правни факултет, положен државни стручни испит, пет година радног искуства у
струци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Кандидати подносе: пријаву на
оглас; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије; лекарско уверење; доказ о прописаној стручној спреми; доказ
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државним органима. Избор
кандидата извршиће се у року од 15 дана од дана
истека рока за оглашавање. Пријаву са документацијом кандидати подносе на адресу: Веће
Градске општине Костолац, Боже Димитријевића
13, 12208 Костолац. Ближа обавештења у вези
са огласом могу се добити на број телефона:
012/241-830.

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103

ЈКП „ВОДОВОД“

ДАМИР ШИТЕ
ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОСНОВНОГ И ПРИВРЕДНОГ
СУДА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Максима Горког 9-11
тел. 024/554-266

Помоћник извршитељаприправник

на период неопходан за испуњење
законских услова за полагање испита
за извршитеље, у складу са чл. 313
ст. 1 тач. 4 Закона о извршењу и
обезбеђењу
УСЛОВИ: Општи услови за рад: да је кандидат
држављанин Републике Србије, да кандидату није
престајао радни однос код претходног послодавца
због теже повреде радне дужности, да против кандидата није покренута истрага, нити је покренута
оптужница и да први пут заснива радни однос са
завршеним правним факултетом. Посебни услови за рад: стечено високо образовање, завршен
правни факултет, рад на рачунару. Докази који се
пролажу уз пријаву на конкурс: радна биографија
(CV), диплома којом се потврђује стручна спрема
(у фотокопији, оригинал на увид), други докази о
стеченим знањима и вештинама. Детаљан опис
радног места и посебних услова, потребних знања
и способности кандидати који се проверавају за
рад, као и о начину одабира кандидата, могу се
лично сазнати у канцеларији извршитеља. Рок за
подношење пријава на конкурс је до 04.01.2013.
године. Пријаве се шаљу на адресу: Канцеларија
извршитеља Дамир Шите, Максима Горког 9-11/I
спрат, са назнаком: „За конкурс“ или путем електронске поште, на адресу: kontakt@izvrsiteljsu.rs.
Особа задужена за давање информација о конкурсу: Јасмина Лачански, број телефона: 024/554266. Неблаговремене и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази биће одбачене.
Канцеларија извршитеља ће контактирати само
кандидате који уђу у ужи избор, иста не врши
дискриминацију на основу расе, боје коже, пола,
вероисповести, националности, етничког порекла и инвалидитета. Одабир кандидата се заснива на квалитету и конкурс је отворен за све који
испуњавају утврђене услове. Место, дан и време
провере оспособљености, знања и вештина у поступку одабира кандидата ће се утврдити накнадно, о чему ће кандидати који уђу у ужи избор бити
појединачно обавештени.
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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

Извршилац за извршење буџета
индиректних корисника

здравственој способности изабрани кандидат ће
доставити по коначности одлуке о избору. Докази
о испуњености горенаведених услова подносе се
у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаву
са потпуним доказима о испуњености свих услова
огласа слати на адресу: Писарница града Врања,
Краља Милана 1 (канцеларија бр. 2, у приземљу
зграде), са назнаком: „За Градско веће“. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“ и у „Службеном
гласнику Републике Србије“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, односно пријаве уз коју нису
приложени сви потребни докази, неће се узети у
разматрање.

на одређено време од 12 месеци, у
својству приправника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски
смер, да кандидати нису били у радном односу
или су у другом органу, организацији или заједници провели на раду краће време од 12 месеци са
VII степеном стручне спреме, економског смера.
Поред посебних услова, кандидати за заснивање
радног односа на горенаведеном радном месту
треба да испуњавају и следеће услове из чл. 6
Закона о радним односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су
пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на
оглас са доказима о испуњавању свих горенаведених услова за заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе поштом, на адресу:
Градска управа Суботица (Пријава на оглас), Трг
слободе 1 или лично у Градски услужни центар
Града Суботице (приземље), Трг слободе 1. Документацију којом се доказује испуњеност услова
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 кандидата.

BIOSHOP ENERGY
11000 Београд
Браће Јерковић 201д
тел. 064/2711-259

ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

17500 Врање, Краља Милана 1
тел. 017/402-335

Заменик начелника Градске
управе града Врања
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да се против њега не води кривични поступак и да није осуђаван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Посебни
услови: да има прописану стручну спрему, завршен правни факултет, најмање 5 година радног
искуства у струци и положен стручни испит за
запослене у органима државне управе. Кандидат
је уз пријаву на оглас дужан да достави: диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не
старије од шест месеци), уверење о положеном
стручном испиту за запослене у органима државне
управе, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење основног или вишег
суда), уверење да није осуђиван за кривична дела
(уверење полицијске управе), одговарајући доказ
о радном искуству у струци. Уверење о општој

Продавац мешовите робе
на одређено време
2 извршиоца

Обућар
Опис посла: поправка обуће и предмета од коже.
УСЛОВИ: обућар, без обзира на радно искуство,
до 32 године старости - замена лица по програму „Прва шанса 2011“, уговорна обавеза до
25.01.2013. године. Конкурс је отворен 15 дана.
Лице за контакт: Драгиша Станковић.

Грађевинарство
и индустрија
18000 Ниш
Византијски булевар 32/5
е-mail: geosondaza@gmail.com

Дипломирани инжењер геологије

УСЛОВИ: продавац мешовите робе, лица по олакшицама, предност: пол женски, до 30 година
старости; минимум 3 месеца на евиденцији тражилаца запослења Националне службе за запошљавање. Понети са собом CV са фотографијом.
Јављање кандидата на број телефона: 064/2711259, Сања Драговић. Достављање радне биографије на увид.

за рад на терену

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер
за геотехнику; лиценца 491; радно искуство на
изради геотехничких елабората најмање 3 године. Контакт телефон: 064/1850-941. Оглас је
отворен до попуне радног места.

„KOPEX MIN“ AD

„БЕТРАТРАНС“ ДОО

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
e-mail: marijana.stankovic@kopexmin.rs

11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
тел. 011/2100-353, 063/437-353
е-mail: оfﬁce@betra.cо.rs

Неговатељица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, предност:
медицинска школа. Посао подразумева негу,
кување и спремање простора. Смештај обезбеђен. Заинтересовани кандитати пријаве могу
слати на адресу послодавца или на е-mail: оfﬁce@
betra.cо.rs. Додатне информације могу се добити
на горенаведене бројеве телефона. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

АУТО ЦЕНТАР
„СТОЈАНОВИЋ“ ДОО
Земун, Београд, Бачка 1г
тел. 011/6557-640
е-mail: оfﬁce@аcs45.rs

Аутомеханичар

на одређено време
2 извршиоца
Општина и место рада: Нови Београд, Јурија Гагарина 225.
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, радно
искуство у занимању најмање 2 године; возачка
дозвола „Б“ категорије; предност: рад у овлашћеним центрима „Шкоде“. Пријављивање на број
телефона: 011/6557-640, контакт особа: Иван
Стојановић. Оглас је отворен од 17.12.2012. до
31.01.2013. године.
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Сокобања, А. Маркишића 10
тел. 063/8734-985
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Трговина и услуге

ОБУЋАРСКА РАДЊА
„ГИЛЕ“

„KOPEX MIN“ AD је модерно предузеће димензионисано за израду заварених челичних конструкција. Основне делатности су: израда челичних конструкција и мостова; израда рударских и
транспортих машина за површинске копове; израда хидромеханичке опреме; израда дизалица. У
процесу ширења својих пословних активности на
пољу изградње челичних конструкција, „KOPEX
MIN“ AD тражи особе за позицију:

Фарбар и пескарош
УСЛОВИ: склоност ка тимском раду; радно
искуство на пословима израде челичне конструкције је пожељно, али није пресудно; способност
рада у условима производње (рад при ниским
или високим температурама радне околине, рад у
сменама, ноћни рад-понекад, прековремени рад);
јака радна етика и проактивност на послу; спремност за сталним усавршавањем. Ми Вам нудимо:
могућност за стално запослење; стицање стручног искуства; брзу обуку из области фарбања и
пескарења. Пошаљите мејлом своју биографију
најкасније до 31.01.2013. године. На интервју ће
бити позвани само кандидати који задовољавају
наведене критеријуме.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

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

Медицина и пољопривреда

Mедицина
и пољопривреда
ДОО „ТИТЕЛ АГРО“
21240 Тител, Главна 209
е-mail: titelagro@titelagro.cо.rs

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
12300 Петровац на Млави
Српских владара 25

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Ветеринар

Лекар специјалиста физијатар
или клинички лекар
уз пробни рад од три месеца

Ветеринар
УСЛОВИ: дипломирани ветеринар са лиценцом, 5
година радног искуства у струци, возачка дозвола
„Б“ категорије, пробни рад 3 месеца. Лице за контакт: Микић Зоран, број тел. 062/480-299. Рок за
пријављивање је 15 дана.

„АGROFARM-TRADE“ DОО
34310 Топола
Булевар вожда Карађорђа 127
тел. 034/813-992
e-mail: аgrofarm@open.telekom.rs

Дипломирани инжењер
пољопривреде

за рад у пољопривредној апотеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде,
смер заштита биља или дипломирани инжењер
пољопривреде са специјализацијом за заштиту
биља; возачка дозвола „Б“ категорије; познавање
рада на рачунару. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Рок за пријаву је 30 дана.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
„АРАНЂЕЛОВАЦ“
34300 Аранђеловац
Краља Петра I 62
тел. 034/711-917

УСЛОВИ: медицински факултет-VII/2 степен
стручности, положен стручни испит, лиценца за
рад, познавање рада на рачунару у програмима
Word, Excel и интернет сервис. За лекара специјалисту: положен специјалистички испит из физикалне медицине и рехабилитације, пожељно да
кандидати имају субспецијализацију из дечије
рехабилитације или искуство у раду са децом.
Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверењa о положеном стручном
испиту, уверењa о положеном специјалистичком
испиту из физикалне медицине и рехабилитације,
лиценцe о упису у Лекарску комору Србије, потврдe о познавању рада на рачунару у програмима
Word, Excel и интернет сервис, изводa из матичне књиге рођених, уверењa о држављанству и
потврдe да се против лица не води судски поступак. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на горенаведену адресу-правна служба. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

ОБУКА ЗА
АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ
ПОСЛА

24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/55-75-75
е-mail: mirjana.trkuljа@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
Опис посла: специјалистички офталмолошки прегледи, дијагностика, хирургија.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
КЛАДОВО
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Опис посла: обављање послова из домена лекара
специјалисте радиолога-радиотерапеута.

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове: да има
завршен медицински или стоматолошки факултет и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или да има завршен
правни или економски факултет са завршеном
едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области
здравствене заштите. Заинтересовани кандидати
уз пријаву на конкурс подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; потврду
о радном стажу у области здравствене заштите;
потврду о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (кандидати са завршеним
правним или економским факултетом) и кратку
биографију. Избор кандидата за обављање функције директора извршиће Управни одбор Здравственог центра „Аранђеловац“, у року од 30 дана
од дана завршетка конкурса. Пријаве на конкурс
доставити на горенаведену адресу или непосредно на писарницу Здравственог центра. Рок за подношење пријава је 15 дана.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ОФТАЛМОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА
„PERFECT VISION“

2 извршиоца

Специјалиста радиотерапије

Директор

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће
услове: завршен ветеринарски факултет, диплома или уверење о стручној спреми, положен
стручни испит, лиценца за обављање ветеринарске делатности, радно искуство од најмање
годину дана, возачка дозвола „Б“ категорије,
рад на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
уверење о општој здравственој способности, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Оглас је
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава по
огласу за пријем ветеринара“.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-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 клинике; пробни рад
(4 месеца); рад у сменама; радно време 8 сати
дневно. Конкурс је отворен до попуне радних
места. Заинтересовани кандидати треба да се на
горенаведене бројеве телефона обрате особи за
контакт: Мирјани Тркуљи.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА
24400 Сента, Бошка Југовића 6
тел. 024/814-570

Директор

на мандатни период од четири године

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 анестезије са
реанимацијом у Служби за поликлиничку делатност.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар
специјалиста, положен специјалистички испит,
лиценца за лекаре. Радно искуство: није услов;
обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се на
горенаведени број телефона, електронским путем
и поштом на горенаведене адресе, обраћају особи
за контакт: Слађани Натошевић.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: завршен медицински факултет или
завршен медицински факултет и положен специјалистички испит или завршен економски или
правни факултет са завршеном едукацијом из
области здравственог менеџмента; најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите; да није кажњаван за кривична дела која га
чине недостојним за обављање функције; да има
општу здравствену способност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе
доказе о испуњавању услова, у оригиналу или
у овереној копији. Доказ о неосуђиваности Дом
здравља ће прибавити по службеној дужности.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Управни одбор Дома здравља
Сента ће у року од 30 дана од дана завршетка
конкурса извршити избор кандидата и предлог
доставити оснивачу, који ће у року од 15 дана од
дана достављања предлога именовати директора установе. Пријаву са доказима о испуњавању
услова послати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.
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Медицина и пољопривреда

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Портир администратор

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању. Кандидат уз пријаву - биографију
треба да достави: оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи; фотокопију извода
из матичне књиге рођених; фотокопију уверења
о држављанству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА
НЕОНАТОЛОГИЈУ

11000 Београд, Краља Милутина 50
тел. 011/3630-121

Медицинска сестра-техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра педијатријског или општег смера; положен
стручни испит; пробни рад 3 месеца. Заинтересовани кандидати подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверене фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држављанству;
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
кратку биографију (молба-CV). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91

Специјалиста педијатрије

за рад у Служби за здравствену
заштиту жена, деце и омладине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, завршена специјализација из педијатрије и положен
стручни испит. Заинтересовани кандидати уз
пријаву као доказ подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету,
оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из педијатрије, оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију дозволе за рад-лиценце, радну биографију. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу или лично
доставити у писарницу Дома здравља Барајево.

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

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

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Медицински биохемичар

Оглас објављен 19.12.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: спремачица, тако што уместо: 2
извршиоца, треба да стоји: 1 извршилац.

11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
е-mail: seadramovic@gmail.com

Опис посла: вођење послова у лабораторији
поликлинике.
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, смер медицински биохемичар или лекар специјалиста биохемије; пробни рад 3 месеца; без обзира на радно
искуство. Конкурс је отворен до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати могу радне
биографије да доставе мејлом или да се јаве на
горенаведени број телефона. Лице за контакт:
Сеад Рамовић.

11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за рад у
Уганди (Африка):
Послодавац: Gulu Independent Hospital
Место рада: Гулу, Уганда

Гинеколог

ЗУ АПОТЕКА
„ШЕКИ-ТИЛИЈА“

Опис посла: послови специјалисте гинекологије.

Петровац на Млави
Српских владара 304
тел. 012/332-082, 332-885, 063/7428-693

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

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
„ДРАГАН“
Костолац, Партизанска 32
тел. 063/345-349

Ветеринар
Опис посла: пружање ветеринарских услуга у
амбуланти и на терену.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, лиценца за рад, радно искуство
је небитно; плаћени путни трошкови. Конкурс је
отворен до попуне радног места. Лице за контакт:
Драган Ивановић.

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 фармацеут, положен стручни испит, односно поседовање
лиценце за рад; рад у сменама. Конкурс је отворен
до попуне радних места. Заинтересовани кандидати треба да се јаве лицу за контакт: Станки Пејин,
на горенаведене бројеве телефона или да пошаљу
радне биографије на наведену мејл адресу.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушерства, знање енглеског језика-виши ниво, лиценца
за лекаре, без обзира на радно искуство. Висина
месечне плате је 3.500 (USA $) нето.

Биомедицински инжењер
Опис посла: послови биомедицинског инжењера.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер биомедицинског
инжењерства, знање енглеског језика-виши ниво,
без обзира на радно искуство. Висина месечне
плате је 1.000 (USA $) нето.

Медицинска сестра
Опис посла: послови медицинске сестре.
УСЛОВИ: медицинска сестра, знање енглеског
језика-виши ниво, без обзира на радно искуство.
Висина месечне плате је 1.000 (USA $) нето.
ОСТАЛО: Врста радног односа: уговор о раду на
2 године; обезбеђен бесплатан смештај; исхрана
није укључена; дужина радног времена: 54 часа
недељно; послодавац плаћа трошкове повратне
авионске карте од Србије до Уганде (која ће бити
купљена и дата кандидату пред пут) и такође ће
рефундирати 50 USA $ који се плаћају при уласку
у Уганду; препорука од стране послодавца: вакцинација против жуте грознице и превентива против
маларије.
Потребна документација: радна биографија/CV са
фотографијом; фотокопија факултетске дипломе
или средње школе; за лекаре специјалисте-доказ
о специјализацији у области гинекологије; доказ о
регистрацији у Министарству здравља Републике
Србије-Лекарска комора Србије/комора медицинских сестара (за докторе и медицинске сестре).
Наведена документа доставити на енглеском језику (у моменту подношења пријаве није потребна
овера од стране судског тумача).
Начин конкурисања: Документацију доставити
скенирану на е-mail: zaposljavanje@nsz.gov.rs или
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: Уганда, назив радног места за
које се конкурише: _ _ _ _“.
Детаљне информације о условима рада кандидати
ће добити на разговору са послодавцем. О месту и
термину одржавања разговора биће обавештени
путем телефона кандидати који уђу у ужи избор.
Рок трајања конкурса је до 31.12.2012. године.

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

Наука и образовање

Наука и образовање
ЗАКОН О
ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120

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

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ“

Б Е О Г РА Д

11500 Обреновац, Светог Саве 2
тел. 011/7721-131

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник математике

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

за 90% радног времена

Сарадник у настави у звању
асистента за ужу научну област
Биохемија
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских студија и други услови утврђени чланом
72 и 122 Закона о високом образовању и Статута Хемијског факултета. Пријаве са биографијом,
овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: високо образовање у наведеном занимању стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студиј),
у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Занимања се утврђују у складу са одредбама чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012), пробни рад од 6 месеци; кандидат
треба да има положен испит за лиценцу, односно
положен стручни испит.

Наставник разредне наставе

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

за рад у Забрежју

11070 Нови Београд
Војвођанска 61

УСЛОВИ: високо образовање у наведеном занимању стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септебра 2005.
године и више образовање, занимање: наставник
разредне наставе. Занимања се утврђују у складу
са одредбама чл. 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Наставник математике
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник грађанског васпитања

са 85% радног времена, на одређено
време ради замене запослене преко 60
дана, до 16. априла 2014. године

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, за наставнике: према чл. 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласникРС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи („Сл. гласникРС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); за спремачице: завршена
основна школа; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. У поступку одлучивања
о избору кандидата по конкурсу биће извршена
претходна провера психофизичких способности
кандидата коју ће обавити надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пре закључивања уговора о
раду изабрани кандидат у обавези је да достави
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, а доказ
о неосуђиваности прибавиће школа по службеној
дужности. Пријаве се подносе на адресу школе,
у року од осам дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе:
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; оверену копију уверења о држављанству,
не старије од 6 месеци; оверену копију извода из
матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Благајник-административни
радник

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стечен на
основу завршене средње школе економског или
рачуноводственог смера или завршена гимназија.
ОСТАЛО: Општи услови: психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима;
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси доказе: да
има одговарајуће образовање, да има држављанство Републике Србије и извод из матичне књиге
рођених. За радно место наставника математике
кандидат доставља и оверену фотокопију документа о поседовању лиценце, односно уверење
о положеном стручном испиту. Уз пријаву на конкурс обавезно написати адресу и контакт телефон. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Правноваљаним
доказом о испуњавању општих и посебних услова конкурса сматра се подношење оригинала
или оверене фотокопије исправе, уверења или
другог документа. Достављено уверење о држављанству не сме бити старије од шест месеци у
односу на дан објављивања конкурса. У поступку
одлучивања о избору наставника директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну
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проверу психофизичких способности, у року од
осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Проверу психофизичких способности
за рад са ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата провере, директор прибавља
мишљење школског одбора. Директор доноси
одлуку о избору кандидата у року од осам дана
од дана добијања мишљења органа управљања, а
након спроведеног поступка одлучивања у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).

КРИМИНАЛИСТИЧКО
ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара душана 196

Наставник криминалистичкополицијских и безбедносних
вештина

на одређено време од 4 године, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и Статута
Криминалистичко-полицијске академије; оспособљеност за криминалистичко-полицијске и безбедносне вештине, наставно звање или стечено
високо образовање првог степена, објављени
стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад. Кандидат уз пријаву
прилаже: биографију; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; уверење
да није под истрагом (да није старије од 6 месеци); диплому, односно уверење о високој стручној
спреми; диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском, односно научном
називу; списак стручних радова, као и по један
примерак тих радова.

Стручни сарадник
УСЛОВИ: мастер, најмање једна година радног
искуства у одговарајућој области.

Референт за радно-правне
послове
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: мастер (правни факултет).

Административно-технички
радник
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (друштвеног
смера ии друга средња школа).

Домар-руковалац централног
грејања
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: КВ, ВКВ или средња стручна спрема
(техничког смера), положен стручни испит за
руковање котловима.

Радник обезбеђења

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема (техничког смера или нека друга средња школа), положен стручни испит из противпожарне заштите.
ОСТАЛО: Поред испуњавања услова у погледу
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стручне спреме, радни однос може засновати оно
лице које испуњава и следеће опште услове: 1)
да је држављанин РС; 2) да је пунолетно; 3) да је
здравствено способно за рад на радном месту за
које подноси пријаву; 4) да није осуђивано или да
се против њега не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности
или за друга кажњива дела која га чине неподобним за рад. Уз пријаву са биографијом доставити доказе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и уверење да се против кандидата не води
кривични поступак за дела наведена под тач. 4
општих услова, не старије од 6 месеци. Пријаве са
биографијом и траженим доказима достављају се
Криминалистичко-полицијској академији, у року
од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену
адресу. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве
без потребних доказа неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Гроцка, Ужичка 2
тел. 011/8500-531

Оглас објављен 12.12.2012. године у публикацији „Послови“, допуњује се у делу услова, тако што се иза речи: VII степен стручне
спреме, додаје: дипломирани економиста. У
осталом делу оглас је непромењен.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

Сарадник у звању стручног
сарадника за ужу стручну област
Инжењеријски менаџментхонорарни сарадник
2 извршиоца

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Доцент за ужу научну област
Превентива и безбедност у
саобраћају
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област
Регулисање саобраћајних токова
на мрежи путева и улица
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Друмска возила и динамика
возила
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Индустријска логистика, ланци
снабдевања и складишни системи
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Планирање, моделирање,
експлоатација, безбедност
и еколошка заштита у
железничком саобраћају и
транспорту
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Планирање, пројектовање
и одржавање железничке
инфраструктуре
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати
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.
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ДОПУНА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА

Сарадник у звању стручног
сарадника за ужу стручну област
Графичка технологија-хонорарни
сарадник
УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа
Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05
и 54/09), кандидати треба да имају одговрарајући академски назив: за избор у звање стручног сарадника може бити изабрано лице које има
завршене специјалистичке струковне студије,
односно дипломске академске студије - мастер
са просечном оценом најмање осам и склоност ка
наставном раду, као и да испуњавају остале услове прописане чланом 64 и 65 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12).
Избор сарадника у звање стручног сарадника
врши се на изборни период од пет година. Уз
пријаву на конкурс поднети биографију са битним
подацима: лични подаци - име и презиме, подаци о рођењу (дан, месец и година, место рођења,
општина), о држављанству, постигнутим степенима образовања (наводе се сви завршени нивои
образовања), назив установе на којој су студије
завршене, место и датум завршетка, одсек, смер,
студијски програм, назив завршног рада, име и
презиме ментора, ужа научна стручна, односно
уметничка област, податке о датуму и месту
нострификације дипломе стечене у иностранству
(ако је било која диплома стечена у иностранству), називу установе која је извршила нострификацију; датуму и месту где је нострификована
диплома стечена, називу установе у којој је стечена. Податке о научноистраживачком, стручном
и професионалном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни и стручни радови објављени
у међународним и домаћим часописима; радови
штампаним у зборницима са научних и стручних
скупова; монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови
производи или битно побољшани постојећи производи; професионално (научнистраживачко, уметничко и стручно усавршавање знања и вештина);
податке о доприносу у настави: о унапређењу
образовног процеса: руковођење развојем или
учествовање у развоју студијског програма,
унапређење студијског програма, рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, примена
система менаџмента квалитетом у образовном
процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о
наставној делатности: увођењу нових наставних
метода; напредовању студената (пролазност,
просечна оцена); руковођење завршним радо-
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вима; обезбеђењу литературе за учење: основни
уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум,
видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних
уџбеника; усавршавању педагошких вештина;
податке о доприносу стручној, академској и широј
заједници: уџбеник издат од стране или за потребе других високошколских установа; поглавље у
уџбенику издатом од стране или за потребе других високошколских установа; помоћни уџбеник
издат од стране или за потребе других високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране или за потребе
високошколских установа; руковођење стручним
пројектима за потребе привредних субјеката и
шире заједнице; учешће у стручним пројектима
за потребе привредних субјеката и шире заједнице; рад објављен у стручном часопису; рад у
међународним стручним организацијама; рад у
националним стручним организацијама; награде
и признања за научни, стручни и уметнички рад у
земљи и иностранству; уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних друштава; чланства
у уређивачким одборима часописа, уређивање
монографија, рецензије научних радова и пројеката; организација научних скупова; руковођење
научним пројектима, потпројектима и задацима;
руковођење научним и стручним друштвима;
активности у комисијама и телима Министарства
просвете и телима других министарстава везаних за научну и просветну делатност; позитивна цитираност кандидатових радова - по цитату
(без аутоцитата); друге податке за које кандидат
сматра да су битни. Библиографија објављених
радова и литературе за учење - припремљена и
написана по општим библиографским принципима, односно упутствима за цитирање литературе
у научном часопису, и то по врсти радова. Доказе:
извод из матичне књиге рођених, избод из матичне књиге венчаних (ако је кандидт ступањем у
брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому
или решење о нострификацији дипломе стечене у
иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата
диплома, подноси се уверење о завршетку студија
у овереној фотокопији, осим за нострификацију
дипломе; доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно
и научно звање; копије импресума о објављеним
радовима; сертификате, потврде, уверење и друге исправе издате од научних, стручних и других
надлежних организација, организатора научних и
стручних скупова, организатора пројеката, научних и стручних часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави који се
односи на научноистраживачки, стручни и професионални допринос; допринос у настави; допринос стручној, академској и широј заједници; друге
доказе за које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе на наведену адресу Високе школе, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир и разматрати.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
ИНФОРМИСАНОСТ
СИГУРНОСТ
САМОПОУЗДАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у
Јапану:
Послодавац: Terra International School
Место рада: Јамагучи (Yamaguchi), на острву
Хоншу, Јапан
http://geniuskids.jp/

Наставник енглеског језика
Опис посла: наставник енглеског језика у вртићу.
УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности, возачка дозвола, радно искуство није
потребно.

тања. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА МИШИЋ“
11000 Београд
Др Милутина Ивковића 4

Наставник разредне наставе

Кандидат који буде одабран биће у обавези да
достави лекарско уверење (општи лекарски преглед) и међународну возачку дозволу.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: а) да има одговарајуће образовање-VII/1
степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника за основне школе и условима прописаним
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; ц) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; д) да
има држављанство Републике Србије. Доказе о
испуњености услова из тач. а) и д) доставити уз
пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипломе и уверења о држављанству), а из тачке б) пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење).
Доказ из тачке ц) прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса достављају се на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Начин конкурисања: Документацију доставити
скенирану на е-mail: zaposljavanje@nsz.gov.rs или
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: Јапан“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Врста радног односа: послодавац нуди потписивање уговора о раду на годину дана, са пробним
радом од 4 месеца.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај у оквиру седишта
послодавца (трошкове станарине плаћа кандидат по повољној цени); послодавац плаћа трошкове издавања радне дозволе; обезбеђен превоз
(повратна карта); плата у износу 180.000 јапанских јена (бруто), око 1.700 евра (бруто).
Потребна документација: радна биографија/CV
(са фотографијом); фотокопија дипломе; фотокопија прве стране пасоша; пропратно писмо
(укратко о томе зашто желите да радите у Јапану).

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О
месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем телефона кандидати који уђу у
ужи избор.

11000 Београд, Краљице Марије 16

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

Рок трајања конкурса: до 02.01.2013. године.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

Асистент за ужу научну област
Термомеханика

Наставник биологије

Асистент за ужу научну област
Опште машинске конструкције

на одређено време од 3 године

11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714, 8416-439

на одређено време до повратка
запослене са трудничког боловања

на одређено време од 3 године

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

Библиотекар

на одређено време од четири године,
док траје први мандатни период
директору школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. У радни однос у установи
може бити примљено лице под условима прописаним законом: поседовање одређеног образовања, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
поседовање држављанства Републике Србије,
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпи-

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

ВАША ПРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу
научну област Општа савремена
историја
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из уже научне области из
које се бира и способност за наставни рад. Поред
општих услова, кандидати треба да испуњавају и
услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима
(биографија са неопходним подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова
и остала пратећа документација), доставити на
наведену адресу Факултета.

избор биће упућени на проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака.

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: За сва наведена радна места, уз пријаву
на конкурс, кандидат је дужан да приложи: оверену копију дипломе (уверења, не старије од 6
месеци) о прописаној стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
РС. Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду прилаже и уверење о општој здравственој
способности (психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом). Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, прибавиће школа по службеној дужности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

ОШ „ЗАГА МАЛИВУК“

Фото сниматељ

Педагошки асистент

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

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; сертификат за послове фото сниматеља; познавање
рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс доставити фотокопију дипломе о завршеној стручној
спреми. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац
Вука Караџића 75
тел/факс: 011/8231-985

Професор француског језика и
књижевности

са 11% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања

Професор историје

са 90% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања

Наставник практичне наставе
текстилне струке

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

Професор текстилне групе
предмета
Професор стручних предмета
образовног профила: дизајнер
одеће
са 95% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сагласно чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Након истека рока за пријављивање по конкурсу, кандидати који уђу у ужи
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о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду и Статутом Факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом - документа у
оригиналу или у овереном препису и не старија
од 6 месеци), достављају се на адресу Факултета.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

БОР

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
19300 Неготин

Наставник немачког језика
са 67% радног времена

11000 Београд
Грге Андријановића 18
тел. 011/2712-371

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има најмање средње
образовање, 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 правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити
оверене копије докумената: уверење о држављанству Републике Србије, диплому о стеченом
образовању, доказ о завршеном програму обуке
за педагошког асистента, извод из матичне књиге
рођених, фотокопију личне карте. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: За наведено радно место потребно је да
кандидат испуњава услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Поред
испуњавања општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити следећа документа: доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оригинал
или оверена копија), уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија).
Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1
тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпитања - да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење), доставља се пре
закључења уговора о раду. Доказ из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о некажњавању),
прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
професора или редовног
професора за ужу научну област
Генетика

са 50% радног времена

11080 Земун, Немањина 6

редовни професор се бира на
неодређено време, а ванредни
професор на одређено време од 5
година

Наставник за избор у звање и
на радно место доцента за ужу
научну област Пољопривредна
ботаника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
одговарајуће научне области, способност за наставни рад.
ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом
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19300 Неготин

Административно-финансијски
радник
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидат за радно место треба да поседује: одговарајуће образовање-IV степен стручне спреме,
економски смер или гимназија; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити следећа
документа: доказ о одговарајућој врсти и степену
стручне спреме (оригинал или оверена копија),
уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија). Доказ о испуњености
услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
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уверење), доставља се пре закључења уговора о
раду. Доказ из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење о некажњавању), прибавља школа. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“

МАШИНСКО
САОБРАЋАЈНА ШКОЛА

32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

32000 Чачак, Драгише Мишовића 146
тел. 032/372-560

Наставник српског језика

на одређено време до 30.06.2013.
године, за 15,4% радног времена

Професор машинске групе
предмета
за 50% радног времена

Наставник математике

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706, 800-616

Контиста књиговођа

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

ГЊИЛАНЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Гњилане-Шилово

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Горњем
Ливочу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: одговарајуће образовање сходно члану 8
и члану 120 Закона и сходно Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, васпитача и стручних
сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008,
4/2008 и 6/2008); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и рад са
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривичнa дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених; оверен препис дипломе (фотокопија) о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на
број телефона: 0280/79-263.

Ч АЧ А К

ДЕЧЈИ ВРТИЋ
„НАША РАДОСТ“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Оглашава се неважећим поништење огласа објављено 12.12.2012. године у публикацији „Послови“.

на одређено време до 30.06.2013.
године, за 15,7% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник енглеског језика

Професор практичне наставе за
металостругаре

на одређено време до 30.06.2013.
године, за 10,5% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер - лице из тачке 108 ал.
1 Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у стручним школама, које је
стекло III степен стручне спреме за металостругара.

Наставник физике

на одређено време до 30.06.2013.
године, за 4,7% радног времена

Наставник биологије

на одређено време до 30.06.2013.
године, за 2,4% радног времена

Професор информатике

Наставник историје

Професор српског језика и
књижевности

за 50% радног времена

на одређено време до 30.06.2013.
године, за 4,7% радног времена

за 50% радног времена

Наставник географије

Професор физике

Наставник предузетништва

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

на одређено време до 30.06.2013.
године, за 4,7% радног времена

за 50% радног времена

на одређено време до 30.06.2013.
године, за 4,7% радног времена

Професор уметничке групе
предмета-дипломирани вајар
примењеног вајарства

Наставник предмета: Дигитална
писменост
на одређено време до 30.06.2013.
године, за 3,75% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани вајар примењеног вајарства.

Наставник предмета: Одговорно
живљење у грађанском друштву

Професор уметничке групе
предмета

на одређено време до 30.06.2013.
године, за 8,3% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања. На конкурс се могу пријавити
кандидати који поред општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати треба да
испуњавају и услове из Правилника о врсти образовања наставника који остварују Програм огледа
функционалног основног образовања одраслих
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/2011).
Кандидати морају да имају и савладан „Интегрални програм обуке за остваривање програма
функционалног основног образовања одраслих“.
Уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу
документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом и правилницима и овим
конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа
кандидатима. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. 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.

Професор уметничке групе
предмета-дипломирани вајар
примењеног вајарства
за 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани вајар примењеног вајарства.

Професор енглеског језика
за 80% радног времена

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Професор саобраћајне групе
предмета-приправник

на одређено време до 31.08.2013.
године

Професор математике

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 55% радног времена
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Професор биологије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
60% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор уметничке групе
предмета-дипломирани ликовни
уметник-сликар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
38% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ликовни уметник-сликар.

Професор грађанског васпитања
на одређено време до краја школске
године, за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник практичне наставеинструктор вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инструктор
вожње.

Наставник практичне наставе за
дрворезбаре

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
75% радног времена

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ“
32000 Чачак
Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-132

Административно-финансијски
радник
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова прописаних чланом
120 Закона о основама система образовања и
васпитања, треба да испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање - најмање
IV степен стручне спреме из области друштвених или просветних делатности и да се користи
информатичким технологијама; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености
услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о
раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаве
са доказима о испуњавању услова достављају се
на адресу школе или лично секретару школе. Рок
за пријављивање је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“
32300 Горњи Милановац
Иве Лоле Рибара 3
тел. 032/720-393

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме,
одговарајућег занимања.

Професор разредне наставе

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 став 1, 2 и 4 и чл.
120 и 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011) и у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12); здравствена
способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења
уговора о раду - лекарско уверење); психичка и
физичка способност за рад са ученицима (проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, а кандидате упућује школа); да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење по службеној дужности прибавља
школа); држављанство Републике Србије. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ о испуњености услова из члана 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11) и Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у стручним школама; да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат
није осуђиван по службеној дужности прибавља
школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
У току трајања поступка одлучивања о избору,
кандидати који су ушли у ужи избор дужни су да
се подвргну претходној провери психофизичких
способности за рад са децом и ученицима коју
врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу
са чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања, по распореду који утврди
Национална служба за запошљавање, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
на адресу школе или донети лично у секретаријат
школе, у времену од 08,00 до 14,00 часова, сваког радног дана. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 032/372-560.
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НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ
У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-741

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Физика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
физичких наука.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Физика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 08,00 или академски назив магистра
наука из научне области за коју се бира, коме је
прихваћена тема докторске дисертације и смисао
за наставни рад.
ОСТАЛО: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета и Статутом Факултета техничких
наука. Уз пријаву приложити: биографију, доказ
о школској спреми и одговарајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности, у смислу
члана 62 став 3 Закона о високом образовању и
члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, као и
саме радове. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу Факултета,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
„СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ“
35000 Јагодина
Милана Мијалковића 14

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом,
општа здравствена способност, висока стручна
спрема-VII степен, филозофског факултета-група
за историју, стечено стручно звање из архивистике, предвиђено за лица која имају високу стручну спрему, најмање пет година радног искуства
у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала. Конкурсна документација за
избор кандидата за директора треба да садржи:
пријаву на конкурс са личним подацима кандидата, лекарско уверење, уверење о држављанству
РС и извод из матичне књиге рођених, диплому или оверену копију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, оверену копију радне
књижице, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и стеченом
стручном звању архивисте, вишег архивисте или
архивског саветника, уверење о радном искуству
од најмање пет година у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала, биографију и предлог програма рада и развоја Архива за
период од 4 године. Рок за подношење пријаве је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
на конкурс са доказима подносе се препорученом
пошиљком или лично на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс за директора“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
35000 Јагодина, Багрданска 7

Професор физичког васпитања
Професор електро групе
предмета
Професор физике

са 60% радног времена

Професор машинске групе
предмета
са 86,15% радног времена

Професор грађевинске групе
предмета
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за радно место
на које конкуришу („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011), да имају одговарајућу стручну спрему у
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима,
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству-не
старије од 6 месеци, уверење да кандидат није
под истрагом, лекарско уверење о психофизичкој
способности за рад са ученицима (доставља кандидат пре закључивања уговора о раду), доказ
о неосуђиваности кандидата (прибавља школа).
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве
неће се узимати у обзир. Пријаве слати на горенаведену адресу.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„Др МИЛОВАН СПАСИЋ“
35260 Рековац, Краља Петра I 56

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Право на подношење пријава имају сва
лица која испуњавају опште услове предвиђене
Законом, као и посебне услове предвиђене Статутом Народне библиотеке „Др Милован Спасић“ Рековац, висока стручна спрема стечена на
основним студијама у трајању од четири године,
високо образовање стечено на студијама другог
степена дипломских студија-мастер или специјалистичким академским студијама, једна година
радног искуства у култури, да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, држављанство Републике Србије,
општа здравствена способност. Пријаве слати на
горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Помоћни радник-спремачица

Наставник математике на
мађарском наставном језику

35210 Свилајнац
Алеја Зорана Ђинђића 6

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13

за рад у издвојеном одељењу у Бобову

за рад у Банатском Аранђелову, за 16
часова (89% норме)

Сервирка

за рад у ђачкој кухињи у школи у
Свилајнцу
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
предвиђене чл. 120, ставови 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и образовни минимум. Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању услова
из Закона поменутог у претходном ставу, послати
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања. Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинали, него
фотокопије или преписи, морају бити оверени у
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа
и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 39/93). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир приликом доношења одлуке о избору кандидата по овом огласу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ПУ „РАДА МИЉКОВИЋ“

Наставник физике на мађарском
наставном језику
за рад у Банатском Аранђелову, за 6
часова (30% норме)

Наставник енглеског језика

за рад у Банатском Аранђелову и
Новом Кнежевцу, на одређено време,
за 10 часова (55% норме)

Наставник разредне наставе на
српском наставном језику

за рад у Банатском Аранђелову,
Српском Крстуру и Ђали, на одређено
време
3 извршиоца

Наставник српског језика као
нематерњег у нижим разредима
за рад у Банатском Аранђелову и
Мајдану, за 5 часова (28% норме)

35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел/факс: 035/611-125

Конкурс објављен 12.12.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: спремачица. У осталом делу конкурс
је непромењен.

КИКИНДА

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13

Оглас објављен 19.12.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радна места: наставник дефектолог на српском наставном језику, за рад у издвојеном
одељењу у Банатском Аранђелову, уместо
2 извршиоца, треба да стоји: 3 извршиоца;
наставник енглеског језика у мађарском
одељењу, за рад у Банатском Аранђелову
и у Мајдану, уместо 9 часова (50% норме),
треба да стоји: 12 часова (67% норме).

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, да кандидат има држављанство Републике Србије, да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривичнa дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Кандидат је дужан да
уз пријаву на конкурс достави: оверену копију
дипломе или уверења о стеченој високој стручној спреми, уверење о држављанству и уверење
да није под истрагом. Уверење о неосуђиваности
кандидата прибавиће Школа. Лекарско уверење
се прилаже по доношењу одлуке, а пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом подносе се у року од 15 дана од дана
објављивања, на адресу школе.

ЗАВИЧАЈНА ФОНДАЦИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“
24400 Сента, Стевана Сремца 4

Најкраћи пут
до посла

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Струковни васпитач за
традиционалне игре
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих
услова, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: високо образовање првог степена; завршена висока школа струковних студија за образовање васпитача, са звањем: струковни васпитач
за традиоционалне игре. Пријаве са потребним
доказима о испуњавању услова по овом огласу,
кандидати треба да шаљу поштом или донесу
лично, у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас“.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЧЕХ КАРОЉ“

24430 Ада, Трг ослобођења 19
тел. 024/852-534

Наставник српског као
нематерњег језика

у предметној настави у другом
циклусу основног образовања, за рад
у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику

Наставник српског као
нематерњег језика

у предметној настави у другом циклусу
основног образовања, са 94% радног
времена, за рад у одељењима у којима
се образовно-васпитни рад остварује
на мађарском језику

Наставник српског као
нематерњег језика

у предметној настави у првом и другом
циклусу основног образовања, за рад
у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику

Наставник српског као
нематерњег језика

у предметној настави у првом и другом
циклусу основног образовања, са 91%
радног времена, за рад у одељењима
у којима се образовно-васпитни рад
остварује на мађарском језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, члан
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са
мађарским, русинским или румунским наставним
језиком; дипломирани филолог (србиста-српски
језик и лингвистика)-мастер; професор српског
језика и књижевности; професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком; професор
српске књижевности и језика; професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор српскохрватског језика и опште
лингвистике; професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима; професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности
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и општу књижевност; професор југословенске
књижевности са страним језиком; дипломирани
филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
мастер филолог (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика)); мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)), знање мађарског језика.

Наставник српског као
нематерњег језика

у првом циклусу основног образовања,
за рад у одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује на
мађарском језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, члан
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са
мађарским, русинским или румунским наставним
језиком; дипломирани филолог (србиста-српски
језик и лингвистика)-мастер; професор српског
језика и књижевности; професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком; професор
српске књижевности и језика; професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор српскохрватског језика и опште
лингвистике; професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; професор, односно дипломирани
филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани
филолог за књижевност и српски језик; професор разредне наставе; наставник разредне наставе; мастер филолог (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика)); мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)); мастер учитељ; дипломирани учитељмастер, знање српског језика за лица у звањима:
професор разредне наставе; наставник разредне
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наставе, мастер учитељ и дипломирани учитељмастер која су диплому стекла на језику мањина потребно је да поседују знање српског језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског
оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем
о положеном одговарајућем испиту на неком од
учитељских/педагошких факултета или на катедри за српски језик одговарајућих факултета у
Републици Србији, знање мађарског језика.

Наставник енглеског језика

у другом циклусу основног
образовања, за рад у одељењима
у којима се образовно-васпитни
рад остварује на српском језику и у
одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику

Наставник енглеског језика

у другом циклусу основног
образовања, са 44% радног времена,
за рад у одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује на
мађарском језику

Наставник енглеског језика

у предметној настави у првом и другом
циклусу основног образовања, са 91%
радног времена, за рад у одељењима
у којима се образовно-васпитни
рад остварује на српском језику и у
одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, члан
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;
дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески
језик), знање мађарског језика.

Наставник енглеског језика

у предметној настави у првом циклусу
основног образовања, за рад у
одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на српском
језику и одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује на
мађарском језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10)
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
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основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, члан
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): 1) професор енглеског језика;
2) професор разредне наставе; 3) дипломирани
филолог; 4) дипломирани школски педагог или
школски психолог; 5) дипломирани педагог или
дипломирани психолог; 6) наставник енглеског
језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи; 7) наставник енглеског језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника; 8)
наставник разредне наставе; 9) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у
основној школи, а које је на основним студијама
положило испите из педагошке психологије или
педагогије и психологије, као и методике наставе; 10) професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу; 11) професор разредне
наставе који је на основним студијама савладао
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ Европски систем преноса бодова) и који поседује
уверење којим доказује савладаност програма
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1
Заједничког европског оквира; 12) дипломирани
библиотекар - информатичар; 13) мастер филолог; 14) мастер професор језика и књижевности;
15) мастер учитељ; 16) дипломирани учитељмастер; 17) мастер учитељ који је на основним
студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова)
и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 18)
дипломирани учитељ-мастер који је на основним
студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира;
19) мастер библиотекар - информатичар, знање
мађарског језика. Лица под тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12,
15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег
језика треба да поседују знање језика најмање
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира).
Лица из тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем
о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или
међународно признатом исправом за ниво знања
језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Сва лица треба да савладају и обуку за
наставу страног језика на раном узрасту у трајању
од 25 сати у организацији Завода за унапређивање васпитања и образовања - Центар за професионални развој, односно друге организације
коју овласти Министарство просвете науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из енглеског језика у првом циклусу основног
образовања и васпитања имају мастер професор
језика и књижевности (одговарајући студијски
програм или главни предмет/профил), односно
мастер филолог (одговарајући студијски програм
или главни предмет/профил), односно професор, односно наставник енглеског језика, мастер
учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер,
односно професор разредне наставе, наставник
разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.

Наставник немачког језика

Олигофренопедагог

са 81% радног времена, за рад у
одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, члан
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик), знање
мађарског језика.

Наставник физике

са 80% радног времена, за рад у
одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику

Наставник физике

са 50% радног времена, за рад у
одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на српском
језику и у одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује на
мађарском језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, члан
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): мастер професор физике и
хемије; мастер професор физике и информатике;
дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике-астрономије; дипломирани физичар - мастер
медицинске физике; дипломирани професор
физике-хемије, мастер; дипломирани професор физике-информатике, мастер; дипломирани
физичар - професор физике-мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика-мастер; дипломирани физичар - примењена и
компјутерска физика-мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика-мастер; дипломирани физичар - професор физике и
основа технике за основну школу-мастер; дипломирани физичар - професор физике и хемије за
основну школу-мастер, знање мађарског језика.

за рад у одељењу са ученицима
ометеним у развоју, у првом циклусу
основног образовања, у одељењу
у којем се образовно-васпитни рад
остварује на мађарском језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, члан 8 став
2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући
степен и врсту стручне спреме за обављање
посла према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом ментално ометеном
у развоју; дипломирани дефектолог - олигофренолог; мастер дефектолог, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; мастер дефектолог који је на основним академским студијама
завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипломирани дефектолог - мастер, који је
на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; мастер
дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
рехабилитатора за вишеструку ометеност; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност, знање мађарског језика.

Наставник техничког и
информатичког образовања

за рад у одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује на
мађарском језику

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време до повратка
одсутног запосленог, за рад у
одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на српском и
у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, члан
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла према Правилнику о степену и врс-
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ти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012): професор техничког образовања; професор технике; професор технике и
информатике; професор информатике и техничког образовања; професор техничког образовања
и машинства; професор технике и машинства;
професор машинства; професор електротехнике; професор техничког образовања и техничког
цртања; професор техничког образовања и физике; професор физике и основа технике; професор техничког образовања и хемије; дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; професор физике
и основа технике за основну школу; професор
техничког образовања и васпитања; професор
техничког васпитања и образовања; професор
политехничког образовања и васпитања; професор политехничког васпитања и образовања;
професор политехничког образовања; професор
технике и графичких комуникација; професор
производно-техничког образовања; дипломирани
педагог за техничко образовање; дипломирани
педагог за физику и основе технике; професор
основа технике и производње; професор политехнике; професор технике и медијатекарства;
професор техничког образовања и медијатекар; дипломирани физичар - професор физике и
основа технике за основну школу - мастер; дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу - мастер; дипломирани професор
технике и информатике - мастер; дипломирани
професор технике - мастер; мастер професор технике и информатике; мастер професор информатике и технике, знање мађарског језика.

Наставник биологије

са 30% радног времена, за рад у
одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на српском
језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, члан 8 став
2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла
према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; дипломирани
биолог, смер заштите животне средине; дипломирани биолог-еколог; дипломирани професор биологије и хемије; професор биологије-географије;
професор биологије-хемије; професор биологије
- физике; професор биологије - информатике;
професор биологије - математике; дипломирани
професор биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор биологије хемије, мастер; дипломирани професор биологије
- географије, мастер; дипломирани молекуларни
биолог - мастер; дипломирани биолог заштите
животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; мастер професор биологије и географије; мастер професор биологије и хемије.
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Наставник музичке културе

за рад у одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује на
српском језику и за рад у одељењима
у којима се образовно-васпитни рад
остварује на мађарском језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, члан
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): академски музичар; дипломирани музичар - музички педагог; дипломирани
музички педагог; дипломирани музичар - композитор; дипломирани композитор; дипломирани
музичар - диригент; дипломирани музичар - музиколог; дипломирани музиколог; наставник музичке културе; дипломирани диригент; дипломирани
музичар - акордеониста; дипломирани музичар
- гитариста; дипломирани музичар - соло певач;
дипломирани професор солфеђа и музичке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар
- чембалиста; дипломирани музичар - оргуљаш;
дипломирани музичар - харфиста; дипломирани
музичар - перкусиониста; дипломирани музичар
- виолиниста; дипломирани музичар - виолиста;
дипломирани музичар - виолончелиста; дипломирани музичар - контрабасиста; дипломирани
музичар - флаутиста; дипломирани музичар обоиста; дипломирани музичар - кларинетиста;
дипломирани музичар - фаготиста; дипломирани
музичар - хорниста; дипломирани музичар - трубач; дипломирани музичар - тромбониста; дипломирани музичар - тубиста; професор црквене
музике и појања; дипломирани музичар - саксофониста; професор солфеђа и музичке културе;
дипломирани музичар - педагог; дипломирани
музичар - бајаниста; дипломирани музичар за
медијску област; мастер теоретичар уметности
(професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар);
мастер музички уметник (сви професионални статуси); мастер композитор, знање мађарског језика. Лица која су стекла академско звање мастер
треба да имају положен испит Методика наставе
општег музичког образовања као изборни предмет на академским или мастер студијама и уз
пријаву као доказ о томе поред осталих доказа,
треба да приложе и оверену фотокопију индекса
из које се види да имају положен односни испит
или уверење, односно потврду одговарајуће
високошколске установе о томе.

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор педагогије; дипломирани педагог-општи смер или смер школске
педагогије; дипломирани школски педагог-психолог; дипломирани педагог; мастер педагог;
дипломирани педагог-мастер, знање мађарског
језика.

Наставник разредне наставе

за рад у одељењу у коме се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, члан
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011-даље: Закон) и да има одговарајући степен и врсту стручне спреме за обављање посла према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор разредне
наставе; наставник разредне наставе; професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; професор
разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер, знање мађарског језика.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. За
кандидате који уђу у ужи избор предвиђена је и
провера психофизичких способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.

Административни радник

на одређено време до повратка
одсутног запосленог

са знањем српског и мађарског језика

УСЛОВИ: завршена средња школа (правна,
биротехничка, економска или гимназија)-IV степен стручне спреме; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
Републике Србије.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, члан
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Уз пријаву на конкурс и радну биографију (осим за лица која први
пут заснивају радни однос), потребно је приложити следеће доказе о испуњавању услова за
обављање послова: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе, односно сведочанства о
стеченом образовању, односно уверења за лица
којима диплома још није уручена; уверење о
држављанству Републике Србије, у оригиналу или
у овереној фотокопији; извод из матичне књиге
венчаних или извод из матичне књиге рођених (у
оригиналу или у овереној фотокопији, достављају
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Наука и образовање
само лица која су променила презиме од датума
дипломирања, односно стицања сведочанства до
дана подношења пријаве на конкурс). Лица која
конкуришу за обављање послова наставника,
олигофренопедагога, односно педагога, у случајевима када се образовно-васпитни рад остварује на мађарском језику или поред српског и на
мађарском језику, треба да уз пријаву поднесу и
доказ о знању мађарског језика, односно диплому или сведочанство средње школе, уверење или
диплому више или високе школе чиме доказују
да су се школовала на мађарском језику или уверење о положеном испиту из мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
Лица која конкуришу за посао наставника српског
као нематерњег језика у првом циклусу основног
образовања са стручном спремом: професор разредне наставе; наставник разредне наставе, мастер учитељ и дипломирани учитељ-мастер која
су диплому стекла на језику мањина, треба да уз
пријаву поднесу и уверење о положеном одговарајућем испиту (знање српског језика најмање на
нивоу Ц1) на неком од учитељских/педагошких
факултета или на катедри за српски језик одговарајућих факултета у Републици Србији. Лица која
конкуришу за посао наставника енглеског језика
у предметној настави у првом циклусу основног
образовања, а која нису професори енглеског
језика, односно уколико нису завршила одговарајући студијски програм главни предмет/профил, а чије су врсте стручне спреме наведене у
тексту конкурса, потребно је да уз пријаву поднесу и уверење о положеном одговарајућем испиту
на некој од филолошких катедри универзитета
у Србији-ниво Б2 или међународно признатом
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чија
ваљаност је утврђена од Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Лица која конкуришу за посао наставника музичке културе, а која
су стекла академско звање мастер треба да имају
положен испит Методика наставе општег музичког образовања као изборни предмет на академским или мастер студијама и уз пријаву као доказ
о томе поред осталих доказа, треба да приложе
и оверену фотокопију индекса из које се види
да имају положен односни испит или уверење,
односно потврду одговарајуће високошколске
установе о томе. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи све горенаведено. Пријава
на конкурс треба да буде разумљива и да би се
по њој могло поступати треба да садржи нарочито: назначење органа коме се подноси (подноси
се директору ОШ „Чех Карољ“ Ада), тачно назначење посла/ва за које се подноси, име и презиме
подносиоца, адресу подносиоца (место пребивалишта, поштански број, улицу и број), контакт
телефон, уколико кандидат поседује мејл адресу
исту наводи у пријави, својеручни потпис подносиоца. Уредном пријавом на конкурс сматра се
пријава која садржи све горенаведено. Изабрани
кандидат је пре закључења уговора о раду у обавези да поднесе доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (здравствено уверење). За кандидате
који су ушли у ужи избор школа прибавља доказ о
неосуђиваности, у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Благовременом пријавом на конкурс сматра
се пријава која је непосредно предата школи пре
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке. Пријаве са потребном документацијом
о испуњавању наведених услова слати поштом, на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ или предати лично у секретаријату школе, сваког радног
дана, у времену од 08,00 до 12,00 часова. Школа
задржава право распореда запосленог по радним
јединицама у Ади, Утринама, Оборњачи, Стеријином Селу, а према потребама организације рада у
школи. Послата документација по окончању конкурса неће се враћати. Сва документација која се
прилаже уз пријаву мора бити у оригиналу или

у овереној фотокопији. Неуредне, неблаговремене или непотпуне пријаве, као и пријаве чије
фотокопије докумената нису оверене од стране
надлежног органа, неће бити узете у разматрање.
Одлуке о избору кандидата директор ће донети у
року од 8 дана од дана добијања мишљења школског одбора за наставнике и стручног сарадника,
односно олигофренопедагога, док ће одлуку о
избору административног радника донети у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона:
024/852-534.

ОШ „МИЛИВОЈ ОМОРАЦ“
Иђош, Миливоја Оморца 40
тел/факс: 0230/65-209
e-mail: оsidjos@open.telekom.rs

Наставник математикеприправник

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: лице са стеченим високим образовањем и занимањем утврђеним у члану 3 став
1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар
- математика финансија (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике,
мастер професор математике и информатике,
мастер професор физике и математике, мастер
професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике
- математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета: Геометрија
или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и
информатике.

Наставник хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: лице са стеченим високим образовањем и занимањем утврђеним у члану 3 став 1
тачка 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): дипломирани хемичар, професор
хемије, професор хемије и физике, професор
хемије и биологије, дипломирани хемичар опште
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и
развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство, профе-

сор биологије и хемије, професор физике и хемије
за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор
хемије, дипломирани професор хемије - мастер,
професор физике - хемије, професор географије
- хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани
физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер,
мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер
професор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; неосуђиваност кандидата правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Конкурсна документација: радна и животна биографија,
диплома или уверење о стеченом високом образовању у наведеном занимању, уверење о држављанству, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (тражиће се од изабраног кандидата
пре закључења уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван (школа ће тражити по службеној дужности од надлежне полицијске управе)
и извод из матичне књиге рођених. На коверти са
документацијом потребно је ставити назнаку: „За
конкурс“. Документација се подноси у оригиналу
или у овереним фотокопијама и иста се не враћа
по окончању конкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон за информације: 0230/65-209.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/34-250
е-mail: vsov@businter.net

Асистент у настави за област
филолошких наука - српски језик
и књижевност
са 20% ангажовања, на одређено
време од 18.02. до 31.05.2013. године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао
за наставни рад, као и магистар наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације из области филолошких наука за српски језик и књижевност, доставити биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве са неодговарајућом
документацијом неће се узимати у разматрање.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Наука и образовање

ГИМНАЗИЈА

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11

Професор латинског језика
за 4 часа (22,22% норме)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано
Правилником Министарства просвете (доказ о
стручној спреми-оверен препис или фотокопија
дипломе о стеченом образовању); оверен препис или фотокопија уверења о држављанству РС;
лекарско уверење да кандидат има психофизичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима, уверење о некажњавању, односно да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
23300 Кикинда
Светозара Милетића 16

Наставник математике
са 45% радног времена

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ
ЦЕНТАР „ТУРЗО ЛАЈОШ“

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ШАРСКО ЛАНЕ“

Директор

Васпитач

24400 Сента, Поштанска улица 18
тел. 024/812-526

реизбор

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова, кандидати треба да испуњавају следеће услове: VI или VII степен стручне спреме, филозофски
факултет, правни факултет или економски факултет; организационе способности, 5 година радног
искуства у звању; познавање српског и мађарског
језика; држављанство Републике Србије; да против њих није покренут кривични поступак за дело
које их чини неподобним за обављање дужности
директора, односно да правноснажном судском
одлуком нису осуђени за кривично дело које их
чини неподобним за обављање дужности директора установе. Уз молбу са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити и стручну биографију
са предлогом програма рада за мандатни период и
уверење да кандидат није осуђиван, односно да се
не налази под истрагом. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Потребну документацију, са пријавом на конкурс, доставити на
горенаведену адресу - Управном одбору, са назнаком: „За конкурс“. Некомплетне и неблаговремене
молбе неће се узети у разматрање.

Наставник техничког и
информатичког образовања
Наставник музичке културе
са 75% радног времена

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

ОШ „ЛЕПОСАВИЋ“

Секретар

38218 Лепосавић
Војске Југославије бб
тел. 028/83-543, 83-803

Наставник енглеског језика

Наставник хемије

на одређено време до повратка
запослене са одсуства ради неге
детета, са 33,33% радног времена

Наставник италијанског језика
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, са 90%
радног времена

Наставник мађарског језикаизборни предмет

на одређено време, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: степен стручне спреме у наведеном
занимању, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе васпитнообразовни рад из изборних програма у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012). Кандидат треба да испуњава услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/2011). Кандидат испуњеност услова доказује:
дипломом о завршеном факултету (оверена фотокопија); уверењем о држављанству РС; изводом
из матичне књиге рођених; уверењем о здравственој способности за рад у школи (по одлуци о
пријему прибавља кандидат); уверењем да није
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности). Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса, а пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

36

са непуним радним временом
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајућу стручну спрему прописану Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи и да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), оверена копија
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (подноси се пре закључења
уговора о раду), уверење да није осуђиван у складу са законом (прибавља школа по службеној
дужности). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЗЕНУНИ“
Брод-Драгаш

Директор

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: васпитач
предшколских установа, васпитач предшколског
васпитања и образовања, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; васпитач са стеченим
високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима, држављанство РС, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривичнa дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања.

Сервирка

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: I степен стручне спреме или основна
школа, држављанство РС, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривичнa 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 разматрати.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење да кандидат није под истрагом, лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
конкурс“. Ближе информације могу се добити код
секретара, на горенаведени број телефона.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ПРИШТИНА
Са издвојеним одељењима у
Племетини, Лепини и
Доњој Гуштерици
38205 Косовска Грачаница

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: високо образовање, лиценца за наставника, педагога или психолога, положен испит за
директора школе и најмање пет година радног
стажа у области образовања и васпитања. Пријаве подносити секретару школе у конкурсном року.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Кандидат је дужан да поднесе следећу документацију: доказ о стручној спреми, оверену копију
дипломе, лиценца-оверену копију, доказ о положеном испиту за директора-оверену копију, доказ
о радном искуству, оверену копију радне књижица
и сва остала документа која су потребна за заснивање радног односа. Пријаве поднете после истека рока и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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38236 Штрпце
тел. 0290/71-193

Педагог
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс поднети: оверену
фотокопију дипломе одговарајућег образовања,
уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених. Доказ да кандидат поседује психичку и здравствену спсобност за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривичнa дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Кандидати који испуњавају услове конкурса
треба да се јаве директору школе у Грачаници,
у 09,00 часова, у року од три дана од дана завршетка конкурса. Заинтересовани кандидати имају
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право разгледања конкурсног материјала у просторијама школе све до дана доношења одлуке о
изабраном кандидату. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити
лично или на адресу: Медицинска школа, 38205
Косовска Грачаница.

К РА Г У Ј Е В А Ц

ОШ „МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ“
34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Наставник српског језика
за 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има високо образовање у наведеном
занимању у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, Законом о
основној школи и Правилником 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
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван у складу са чл.120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверен препис дипломе о завршеној
школи и уверење о држаљанству. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу школе.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

К РА Љ Е В О

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО
У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Хиспанске
књижевности и култура
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08 и
44/2010), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године (www.
ﬁlum.кg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/2005 и 61/2005), Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, од
04.05.2009. године и Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7 од 27.09.2012.
године и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми);
оверена копија диплома; оверена копија извода
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван;
мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство
у звању доцента у високошколској установи);
за кандидате који се бирају у звање доцента, а
немају педагошко искуство у звању доцента у
високошколској установи предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају
бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као и документација
кандидата који не испуњавају услове конкурса,
неће се узимати у разматрање. Сва документација
и оригинални радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

34000 Крагујевац
Светозара Марковића 13
тел. 034/301-975

Стручни сарадник-педагог
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8
став 2 Закона о основама система васпитања и
образовања и одговарајуће занимање у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи, односно
кандидат треба да испуњава следеће услове у
погледу стручне спреме: високо образовање на
студијама другог степена, у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима (доказује се лекарским уверењем пре
закључења уговора о раду); да кандидати нису
осуђивани 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),
држављанство Републике Србије. Кандидати уз
пријаву на конкурс достављају: оверен преписфотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за запошљавање.

Шанса за младе

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

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

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистратура из научне области за коју се врши избор и
прихваћена тема докторске дисертације или студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00. Поред општих услова утврђених
законом, кандидат треба да испуњава и услове
предвиђене Законом о високом образовању, актима Универзитета у Крагујевцу и актима Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити:
биографију, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме-оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама, одлуку о
прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајуће доказе надлежних органа у погледу
неосуђиваности у смислу члана 62 став 3 Закона
о високом образовању и члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и
стручних радова, као и саме радове и све остале
доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса доставити на адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба
за запошљавање

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

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

Пр
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бу
ис

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА
36204 Лађевци
тел. 036/852-020

Директор

на период од 4 године

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДА ШУБАКИЋ“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће високо образовање-VII/1 степен
стручне спреме, наставник, педагог или психолог,
сходно члану 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају дозволу за рад
(лиценцу) за наставника, педагога или психолога;
завршену обуку и положен испит за директора
установе (изабрани директор ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора
након што министар просвете донесе подзаконски
акт о полагању испита за директора школе); најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење прилаже изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду); да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ о неосуђиваности прибавља школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и: оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, не старије
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, не старије од 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном струч-

САЈМОВИ
Директор
ЗАПОШЉАВАЊА
за мандатни период од 4 године
34230 Гружа
тел. 034/515-507

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове: да има
високо образовање; лиценцу за наставника, педагога или психолога; положен испит за директора школе и најмање пет година радног стажа у
области образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидат је у обавези да достави следећу
документацију: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова директора школе; оверен
препис дипломе о завршеном факултету; оверен
препис уверења о положеном стручном испиту;
потврду о радном искуству и прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете. Пријаве са доказима о испуњености услова
тражених конкурсом подносе се поштом, на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
директора“.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање
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Друштвена

Обуке и су
за запошљ
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ном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал
потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; радну биографију; оригинал уверења надлежног суда да нису под истрагом; доказе о поседовању организационих способности и
програм рада за време мандата (факултативно).
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова достављају се лично или поштом, на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 036/852-020.

КРУШЕВАЦ

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

Оглас објављен 07.11.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: професор техничког и информатичког образовања, са 40% радног времена, на
одређено време.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен),
смер пољопривредни техничар; обављена стручна пракса у трајању од најмање 6 месеци на истим
пословима у школи, о чему се прилаже доказ.
Кандидати поред услова стручне спреме у наведеним занимањима, услова посебне оспособљености, треба да испуњавају и следеће услове:
да су држављани РС; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да нису осуђивани за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказе
о испуњавању услова доставити уз пријаву на
оглас: оверену фотокопију дипломе; извештај о
обављању стручне праксе, за радно место за које
се тражи; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
уверење да кандидат није осуђиван (од МУП-а,
не старије од 6 месеци); уверење да се не води
истрага и да није подигнута оптужница (од суда,
не старије од 6 месеци). Остала документа прилажу се по доношењу одлуке о избору. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла

Радник обезбеђења у дому
ученика
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, ПК радник
машинског или пољопривредног смера; положен
испит противпожарне заштите; дозвола за поседовање оружја. Кандидати поред услова стручне
спреме у наведеном занимању, услова посебне
оспособљености, треба да испуњавају и следеће
услове: да су држављани РС; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказе о испуњавању услова доставити уз пријаву на оглас: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења којим се доказује посебна
оспособљеност за радно место за које се тражи;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење
да кандидат није осуђиван (од МУП-а, не старије
од 6 месеци); уверење да се не води истрага и да
није подигнута оптужница (од суда, не старије од
6 месеци). Остала документа се прилажу по доношењу одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
помоћника директора са функције

Наставник математике

са 44,44% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству; оверену фотокопију дипломе о стеченој спреми; извод из матичне
књиге рођених. Уверење о здравственој способности подноси се пре закључивања уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
У току поступка одлучивања о избору кандидата
надлежна служба за запошљавање врши проверу
психофизичких способности кандидата, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве слати
на адресу школе.

Обука за
ИНФОРМИСАНОСТ
активно
СИГУРНОСТ
тражење
САМОПОУЗДАЊЕ
посла
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16206 Косанчић
тел. 016/827-692

37230 Александровац
тел. 037/751-117

37230 Александровац
тел. 037/751-117

Сарадник у настави (помоћни
наставник)

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЉУБИЋ“
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Помоћни радник-хигијеничар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање, неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву на оглас.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац
Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Професор математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовања до 10. септембра 2005.
године; да кандидат испуњава услове за професора математике у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији; 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 је држављанин Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплому о стеченом образовању. Сва документа се прилажу у оригиналу
или као оверене фотокопије. Уверење из казнене
евиденције прибавља школа по службеној дужности. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о
раду. По истеку конкурсног рока кандидати који
су ушли у ужи избор упућују се на проверу психофизичких способности коју врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих
поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Наставник енглеског језика
за 50% радног времена

Наставник енглеског језика

Педагошки асистент

на одређено време до повратка
радника са боловања, за 30% радног
времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. Кандидати
су обавезни да уз пријаву на конкурс доставе:
лиценцу за педагошког асистента, биографију,
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани,
лекарско уверење, уверење из матичне евиденције осуђиваних из полицијске управе.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
енглеског језика. У радни однос ради обављања
послова наставника енглеског језика може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања-VII/1
степен, поседовање држављанства РС, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

на одређено време за школску
2012/2013. годину

Професор енглеског језика

на одређено време за школску
2012/2013. годину, са 70% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
енглеског језика. Кандидати су обавезни да уз
пријаву на конкурс доставе: биографију, оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанствуне старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених, уверење да нису осуђивани, лекарско
уверење, уверење из матичне евиденције осуђиваних из полицијске управе.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

ДОПУНА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ
МАКСИМ“
16230 Лебане
тел. 016/846-255, 846-256

Конкурс објављен 19.12.2012. године у
публикацији „Послови“, допуњује се за
радно место: наставник енглеског језика,
тако што се иза свега наведеног додаје: на
одређено време до повратка радника који
је на функцији.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ
ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. У радни однос
ради обављања послова педагошког асистента
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања-IV степен, поседовање држављанства РС,
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, поседовање сертификата Министарства просвете о
завршеној уводној обуци за педагошког асистента, неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
радника са боловања, за 11,11%
радног времена

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
радника са боловања, за 35,55%
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор географије. У радни однос ради обављања
послова наставника географије може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег образовања-VII/1 степен, поседовање држављанства РС, поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник математике

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 55,55% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике. У радни однос ради обављања
послова наставника математике може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег образовања-VII/1 степен, поседовање држављанства РС, поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време, за 70% радног
времена

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
радника са боловања, за 22,22%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
српског језика. У радни однос ради обављања
послова наставника српског језика може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања-VII/1
степен, поседовање држављанства РС, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
грађанског васпитања. У радни однос ради обављања послова наставника грађанског васпитања може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
образовања-VII/1 степен, поседовање држављанства РС, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
радника са боловања

Наставник руског језика

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 44,44% радног времена

на одређено време до повратка
радника са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, наставник руског језика. У радни однос ради обављања
послова наставника руског језика може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег образовања-VII/1 степен, поседовање држављанства РС, поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник разредне наставе

Наставник географије

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 60% радног времена

Наставник географије

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 50% радног времена

Наставник географије

на одређено време до 31.08.2013.
године, за 50% радног времена

Наставник географије

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

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
разредне наставе. У радни однос ради обављања
послова наставника разредне наставе може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања-VII/1
степен, поседовање држављанства РС, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених) и
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању. У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Пријаве слати
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 016/821-135.
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СРЕДЊА ШКОЛА
ГРДЕЛИЦА

16220 Грделица, 29. новембра бб
тел. 016/3426-161

Професор енглеског језика

на одређено време до краја школске
године, са 16,66% радног времена

Професор теорије дизајна

на одређено време до краја школске
године, са 30% радног времена

Помоћни наставник практичне
наставе

на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу
врсту стручне спреме, према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/11, 8/11),
као и да испуњава услове предвиђене чл. 8 став
2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11). Кандидат уз пријаву доставља следећа
документа: оригинал или оверен препис дипломе
(као доказ о одговарајућем образовању), извод из
матичне књиге рођених, држављанство Републике Србије, доказ да није осуђиван и да се против
њега не води истрага. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Пријаве са
потребном документацијом доставити у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Све информације могу се
добити на број телефона: 016/3426-161.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

16251 Печењевце, Воје Митровића 4
тел. 016/791-115

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
за рад у издвојеном одељењу школе у
Разгојни
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, за наставнике и
стручне сараднике у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Кандидат је дужан да уз
пријаву достави и диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству. Сва тражена документа достављају се у оригиналу или у овереном препису.
Лекарско уверење (у којем ће бити назначено да
је лице психофизички способно за рад са ученицима), подноси се када одлука о пријему кандидата
постане коначна, а пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа, након
истека рока за пријављивање кандидата. Проверу
психофизичких способности за рад са ученицима
врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Кандидати су
обавезни да у пријави назначе контакт телефон.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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НИШ

ОШ „МИКА МИТРОВИЋ“
15309 Брезјак
тел. 015/843-097

Домар са 70% и ложач са 30%
радног времена

за рад у матичној школи у Брезјаку и
издвојеним одељењима Коренита и
Доње Недељице
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању:
машинске, металске струке и диплома о стручној
оспособљености за занимање - руковалац парних
котлова; физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Пријаве са потребним документима подносе се на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа.

ОШ „СВЕТИ САВА“
15341 Липнички Шор
Маршала Тита 1
тел. 015/812-393

Наставник математике

са 22% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године, односно до 31.08.2013.

Наставник српског језика

са 44% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године, односно до 31.08.2013.

Наставник физике

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године, односно до 31.08.2013.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о систематизацији радних места, кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012);
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 (школа прибавља
службеним путем); држављанство РС. Кандидати
су дужни да уз пријаву на оглас, са биографијом,
доставе уверење о држављанству и оверен препис дипломе о завршеном образовању. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. За све информације
обратити се секретару школе, на број телефона:
015/812-393. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
18000 Ниш, А. Медведева 18
тел. 018/588-051

Наставник предмета Електроника
2 и Електрична мерења
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл.
инжењер електротехнике, дипл. електротехнички
инжењер, дипл. инжењер електронике, професор електротехнике, дипл. инжењер електротехнике и рачунарства; 1. одговарајуће образовање
(степен и врста стручне спреме); 2. одговарајућа
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 3.
да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривичнa дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4. да је држављанин РС; 5. извод
из матичне књиге рођених. Доказе о испуњености
услова под тач. 1 и 4 подносе кандидати уз пријаву на конкурс; лекарско уверење се прибавља
пре закључења уговора о раду; доказ о испуњености услова под тач. 3 прибавља школа. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
поднети лично или на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок
за пријаве је 8 дана од дана објављивања.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др МИЛЕНКО ХАЏИЋ“
18000 Ниш, Зетска 55
тел. 018/535-165

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) за наставника, педагога или
психолога средње стручне школе из подручја
рада: здравство и социјална заштита; дозвола за
рад наставника (лиценца); обука и положен испит
за директора установе; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије.
Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију
са кретањем у служби; оверен препис дипломе о
завршеном одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценци); потврду о радном искуству у
области образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима; потврду суда да се против њега не
води кривични поступак; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених (венчаних
за жене); предлог програма рада директора школе за период за који се бира. Доказ о положеном
испиту за директора установе се не прилаже уз
пријаву. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА“

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

Наставник разредне наставе

Наставник српског језика

18000 Ниш, Рајићева 24
тел. 018/522-834

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012).

Помоћни радник-хигијеничар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење доставља изабрани кандидат приликом
закључења уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(уверење прибавља установа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске
податке; доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија). У поступку одлучивања
о избору кандидата, за радно место наставника
разредне наставе, вршиће се претходна провера
психофизичких способности од стране надлежне
службе за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР

18204 Горњи Матејевац, Просветина 1
тел. 018/4575-404

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА

са 90% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/323-770

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чл. 8 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи-завршен филозофски факултет,
дипломирани филолог за српски језик; лице које
може да изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из српског језика; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (уверење
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 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. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству-не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата извршиће надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛЕПТИРИЋИ“
37215 Ражањ
Јована Јовановића Змаја 9

Стручни сарадник-педагогприправник
на одређено време до 2 године

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
18226 Алексиначки Рудник
Трг рудара бб
тел. 018/882-033

Наставник техничког и
информатичког образовања
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа
по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС-не старије
од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених.
Проверу психофизичких способности кандидата
који испуњавају све услове конкурса, а који су
се благовремено и са потпуном документацијом
пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор,
извршиће Национална служба за запошљавање
у Нишу, применом стандардизованих поступака.
Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
филозофски факултет, група педагогија; држављанство Републике Србије.

за 55% радног времена

Наставник српског језика и
књижевности
за 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајуће образовањеVII/1 степен стручне спреме, прописан Законом
и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника у настави у
стручним школама („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 и 3/2010). Уз пријаву на конкурс доставити и одговарајућу документацију: диплому о завршеној школи-факултету;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење да кандидат има
психофизичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима доставља се при закључивању уговора о раду. Уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска
тел. 020/316-361

Котлар

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

Васпитач-приправник

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: завршена висока или виша школа за
образовање васпитача; држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености
свих услова доставити на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

Наставник дактилографије и
административног пословања

УСЛОВИ: средња стручна спрема-ложач парних
котлова, да су кандидати држављани Републике
Србије, да имају физичку и здравствену способност за рад, да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело. Уз пријаву доставити:
оверен препис дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Информације у вези са конкурсом могу се добити у школи лично или на број
телефона: 020/316-361.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ЕКОНОМСКО
ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар
28. новембра 163
тел. 020/323-770

Конкурс објављен 14.11.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се за
радна места: наставник логике, за 29,14%
радног времена и наставник филозофије,
за 36,29% радног времена. У осталом делу
конкурс је непромењен.
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

Конкурс објављен 12.12.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: секретар, поништава се у целости.

НОВИ САД

УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ
ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Расписује се конкурс за избор у звање и на
радно место за следеће уже научне области:

1. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Кардиологија)

радно време краће од пуног (15 сати на
факултету)

2. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Кардиологија)
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

3. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Интерна медицина (Онкологија)
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

4. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија (Пластична и
реконструктивна хирургија)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

5. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија (Урологија)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

6. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија (Анестезија са
реанимацијом)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

7. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Ургентна медицина

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)
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8. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Социјална медицина са
здравственом статистиком и
информатиком

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

9. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Дерматовенерологија

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

10. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Психијатрија
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

11. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Фармација (Фармацеутска
хемија)
на одређено време 5 година, пуно
радно време (40 сати на факултету)

12. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Фармација (Фармацеутска
технологија)
на одређено време 5 година, пуно
радно време (40 сати на факултету)

13. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хирургија (Дечја хирургија)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

14. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хирургија (Ортопедија са
трауматологијом)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

15. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Интерна медицина
(Ендокринологија и болести
метаболизма)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)
3 извршиоца

16. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Патолошка физиологија
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)
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17. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Дерматовенерологија
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)
2 извршиоца

18. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Неурологија
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

19. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Специјална рехабилитација и
едукација (Психологија)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)
2 извршиоца

20. Сарадник у настави за ужу
научну област Хигијена
на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
факултету)

21. Сарадник у настави за ужу
научну област Фармација

на одређено време 1 година, пуно
радно време (40 сати на факултету)
3 извршиоца
УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: VIII степен
стручне спреме, завршен медицински факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 2: VIII степен
стручне спреме, завршен медицински факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 3-10: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 11-12: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек фармација) или фармацеутски факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 13-18: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
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УСЛОВИ: За радно место под бр. 19: VII степен
стручне спреме, завршен филозофски факултет
(одсек за психологију), општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 20: студент мастер академских или специјалистичких студија или
кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама медицине који је студије првог
степена, односно интегрисане академске студије
медицине завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 21: студент мастер академских или специјалистичких студија или
кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама медицине (одсек фармација) или
фармације који је студије првог степена, односно
интегрисане академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00, општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ да су у
радном односу у здравственој установи која је
наставна база Факултета. Кандидати који конкуришу за радно место под бр. 19 подносе доказ да
су у радном односу у наставним базама Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, за клиничке предмете-доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база
Медицинског факултета, списак радова и публикација, оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, доказе о
педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем.
Пријаве са документацијом подносе се писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук
Вељкова 3, 21000 Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ОБУКА ЗА
АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ
ПОСЛА

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације

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

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

Ванредни или редовни
професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Производни системи,
организација и менаџмент
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске
струке, вишегодишње искуство у држању наставе, искуство у руковођењу истраживачко-развојним пројектима и услови прописани чланом 64
Закона о високом образовању.

Ванредни или редовни професор
за ужу стручну, уметничку,
односно научну област
Грађевински материјали, процена
стања и санација конструкција
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске струке, учешће у пројектима националног и
међународног значаја, искуство у наставном процесу на високошколским установама у трајању од
најмање 8 година и услови прописани чланом 64
Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Уметност примењена на
архитектуру, технику и дизајн
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
ликовне уметности, мастер ликовни уметник,
искуство на високошколским установама из области медија и услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Планирање, регулисање и
безбедност саобраћаја
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне
или архитектонске струке, искуство у настави у
оквиру области за коју се бира на високошколским
установама, учешће на пројектима Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке
електротехника и рачунарство, истраживач на
научним пројектима Министарства, искуство у
наставном процесу на високошколској установи
и услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Грађевински материјали,
процена стања и санација
конструкција
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске
струке и услови прописани чланом 64 Закона о
високом образовању.

Предавач струковних студија за
ужу стручну, уметничку, односно
научну област Телекомуникације
и обрада сигнала
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електротехничке струке, постигнути научни резултати из
области за коју се бира, искуство у раду најмање
5 година и услови прописани чланом 64 Закона о
високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Производни системи,
организација и менаџмент
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке
индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, искуство у наставном процесу на високошколској установи у трајању од најмање 5 година
и услови прописани чланом 72 Закона о високом
образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, дипломирани инжењер архитектуре-мастер, студент докторских студија,
искуство у настави у оквиру области за коју се
бира на високошколским установама и услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

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

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке
индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, искуство у наставном процесу на високошколској установи у трајању од најмање 5 година,
искуство у вођењу међународних пројеката и
заштити интелектуалне својине и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, дипломирани инжењер архитектуре-мастер, студент докторских студија,
искуство у настави у оквиру области за коју се
бира на високошколским установама и услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.
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Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, дипломирани архитектаунутрашња архитектура, студент докторских студија, искуство у настави у оквиру области за коју
се бира на високошколским установама и услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, дипломирани инжењер архитектуре-мастер, студент докторских студија,
искуство у настави у оквиру области за коју се
бира на високошколским установама и услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и
пријем у радни однос (навести прецизан назив
уже научне области) и доказе о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене
фотокопије диплома, доказ о држављанству, списак објављених научних радова, књиге и саме
радове, уверење о одобреној докторској дисертацији или уверење о упису на докторске студије.
Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки
конкурс појединачно. Комисија ће разматрати
само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
служба
У НОВОМНационална
САДУ
ОСНОВНА ШКОЛА
за запошљавање
21000 Нови Сад, Јеврејска 7
тел. 021/529-225

Наставник класичног балета
3 извршиоца

УСЛОВИ: балетски уметник-први солиста, балетски уметник-други солиста и сценско искуство од
десет година, балетски уметник са најмање десет
година рада у струци, балетски играч, балетски
педагог, играч класичног балета, мастер педагог
са завршеном средњом балетском школом, образовни профил: играч класичног балета, мастер
драмски и аудиовизуелни уметник са завршеном средњом школом, образовни профил: играч
класичног балета, мастер менаџер са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил:
играч класичног балета, мастер културолог са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил: играч класичног балета, мастер
професор физичког васпитања и спорта са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил: играч класичног балета, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил: играч класичног балета, специјалиста
организатор спортске рекреације са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил:
играч класичног балета, специјалиста тренер са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил: играч класичног балета; 5 година
радног искуства за сва, осим за она занимања где
је наведено 10 година, предвиђен је пробни рад
6 месеци.

Наставник класичног балета

за рад у истуреном одељењу у Кикинди
УСЛОВИ: балетски уметник-први солиста, балетски уметник-други солиста и сценско искуство од
десет година, балетски уметник са најмање десет
година рада у струци, балетски играч, балетски
педагог, играч класичног балета, мастер педагог
са завршеном средњом балетском школом, образовни профил: играч класичног балета, мастер
драмски и аудиовизуелни уметник са завршеном средњом школом, образовни профил: играч
класичног балета, мастер менаџер са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил:
играч класичног балета, мастер културолог са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил: играч класичног балета, мастер професор физичког васпитања и спорта са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил:
играч класичног балета, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил:
играч класичног балета, специјалиста организатор спортске рекреације са завршеном средњом
балетском школом, образовни профил: играч класичног балета, специјалиста тренер са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил:
играч класичног балета; 5 година радног искуства
за сва, осим за она занимања где је наведено 10
година, предвиђен је пробни рад 6 месеци.
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Професор класичног балета

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: лице са стручним називом: професор,
уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета, дипломирани педагог са стеченим образовањем за играча класичног балета,
дипломирани глумац са стеченим образовањем
за играча класичног балета, дипломирани историчар уметности са стеченим образовањем за
играча класичног балета, дипломирани менаџер
у уметности са стеченим образовањем за играча
класичног балета, балетски педагог са стеченим
образовањем за играча класичног балета, играч
класичног балета са специјалистичким образовањем из области методике играчких предмета,
играч класичног балета-први солиста ансамбла
балета; 5 година радног искуства у струци или 10
година играчког стажа.

Професор савремене игре

Корепетитор

на одређено време до краја школске
2012/2013. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста, дипломирани музичар чембалиста, дипломирани
музичар оргуљаш, дипломирани музичар педагог, дипломирани музички педагог, мастер музички уметник професионални статус клавириста,
оргуљаш или чембалиста, мастер теоретичар
уметности професионални статус музички педагог, мастер композитор; 1 година радног искуства
у балетској корепетицији, предвиђен је пробни
рад 6 месеци.

УСЛОВИ: за лице са стручним називом: професор,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног балета, односно играча савремене игре,
дипломирани педагог уз услов да је стечено образовање за играча класичног балета, односно играча савремене игре, дипломирани глумац уз услов
да је стечено образовање за играча класичног
балета, односно играча савремене игре, дипломирани историчар уметности уз услов да је стечено
образовање за играча класичног балета, односно
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
играча савремене игре, дипломирани менаџер у
ОСТАЛО: Општи услови за пријем у радни однос
уметности уз услов да је стечено образовање за
у школи прописани су чл. 120 Закона о основама
играча класичног балета, односно играча савресистема образовања и васпитања („Сл. гласник
мене игре, балетски педагог уз услов да је стечено
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Кандидат је дужан да
образовање за играча класичног балета, односно
уз пријаву доставе доказе о одговарајућој стручиграча савремене игре, играч класичног балета са
ној спреми (оверен препис/фотокопија дипломе
специјалистичким образовањем из области метоили сведочанства), лекарско уверење да има псидике играчких предмета, односно играча саврехичку, физичку и здравствену способност за рад
мене игре, играч класичног балета-први солиста
са ученицима и децом (доставља се пре закљуансабла балета; 5 година радног искуства у струци
чења уговора о раду), уверење о држављанству
или 10 година играчког стажа.
РС, извод из матичне књиге рођених и обавезно биографију. Уверење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа за
кандидате који уђу у ужи избор. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
се достављају на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

БАЛЕТСКА ШКОЛА
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СРЕДЊА ШКОЛА

| Број 497 | 26.12.2012.

САЈМОВИ
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Национална служба
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Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

Професор савремене игре

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године
УСЛОВИ: балетски уметник-први солиста, балетски
уметник-други солиста и сценско искуство од десет
године, балетски уметник са најмање десет година
рада у струци, балетски педагог, играч савремене
игре, мастер педагог са завршеном средњом балетском школом, образовни профил: играч савремене
игре или класичног балета, мастер драмски и аудиовизуелни уметник са завршеном средњом балетском школом, образовни профил: играч савремене
игре и класичног балета, мастер менаџер са завршеном средњом балетском школом, образовни профил: играч савремене игре и класичног балета, мастер културолог са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил: играч савремене игре
и класичног балета, мастер професор физичког васпитања и спорта са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил: играч савремене игре
и класичног балета, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије са завршеном средњом
балетском школом, образовни профил: играч савремене игре и класичног балета, специјалиста организатор спортске рекреације са завршеном средњом
балетском школом, образовни профил: играч савре-
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Наука и образовање
мене игре и класичног балета, специјалиста тренер
са завршеном средњом балетском школом, образовни профил: играч савремене игре и класичног балета; 5 година радног искуства у струци или 10 година
играчког стажа.

Професор за предмет сценсконародне игре

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године
УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом:
професор, уз услов да је стечено образовање за
играча класичног балета у области карактерне
игре, односно сценско-народне игре, дипломирани педагог уз услов да је стечено образовање
за играча класичног балета у области карактерне
игре, односно сценско-народне игре, дипломирани глумац уз услов да је стечено образовање за
играча класичног балета у области карактерне
игре, односно сценско-народне игре, дипломирани историчар уметности уз услов да је стечено
образовање за играча класичног балета у области
карактерне игре, односно сценско-народне игре,
дипломирани менаџер уз услов да је стечено
образовање за играча класичног балета у области
карактерне игре, односно сценско-народне игре,
балетски педагог уз услов да је стечено образовање за играча класичног балета у области карактерне игре, односно сценско-народне игре, играч
класичног балета у области карактерне игре,
односно сценско-народне игре; 5 година радног
искуства у струци или 10 година играчког стажа.

Друштвена одговорност

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

21000 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

Наставник руског језика

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

за 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције помоћника директора, а
најдуже до краја школске 2012/2013.
године

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, најмање годину
дана радног искуства у школи.

Секретар

на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: дипломирани правник, најмање годину
дана радног искуства у школи.

Наставник лингвистике

на одређено време ради замене
запослене која обавља функцију
директора школе, а најдуже до истека
мандата

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/12). Уз пријаву на конкурс доставити:
диплому или уверење о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству Републике Србије. Документа се
достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о неосуђиваности прибавља школа
службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са
општом лингвистиком, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор српскохрватског језика са југословенским језицима, најмање
годину дана радног искуства у школи.

СРЕДЊА ШКОЛА
„22. ОКТОБАР“

2012/2013. године

Радник на одржавању хигијене

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста, дипломирани музичар чембалиста, дипломирани
музичар оргуљаш, дипломирани музичар педагог,
дипломирани музички педагог, дипломирани композитор; 1 година рада у балетској корепетицији.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа, најмање годину дана рада на
поменутим пословима у школи.

Наставник математике

ПРИОРИТЕТИ У
Корепетитор
ЗАПОШЉАВАЊУ
на одређено време до краја школске

Асистент за предмет: Дуетна игра
са 40% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године

УСЛОВИ: играч класичног балета (мушкарац);

ционална
1 година служба
радног искуства у струци или 3 године
играчког стажа.
а запошљавање

ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос у школи
прописани су чланом 120 Зкона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011). Кандидат је дужан да уз
пријаву достави: доказе о одговарајућој стручној
спреми (оверен препис/фотокопија дипломе или
сведочанства), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима и децом (доставља се пре закључења уговора о раду), уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених и обавезно
је доставити биографију. Уверење да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање-прибавља школа за кандидате који
уђу у ужи избор. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Програми
равништва –
ње у пракси
Шанса за
младе

САЈМОВИ ЗАПО

Национална служба21230 Жабаљ, Николе Тесле 78
за запошљавање тел. 021/831-345

ОСТАЛО: Услови конкурса прописани су Законом
о основама система образовања и васпитања РС,
Законом о средњој школи РС и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91...8/2011).
Са лицима примљеним на рад на неодређено време по основу овог конкурса биће закључен уговор
о раду са пробним радом 6 месеци. У радни однос
може бити примљен само кандидат који испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће
образовање, да испуњава услове прописане чл.
120 наведеног Закона. Уз потписану пријаву на
конкурс, са јасно назначеним радним местом за
које конкурише, кандидат је дужан да поднесе и
следеће доказе (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому о стеченом образовању; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; уверење о некажњавању издато од стране
надлежног суда, не старије од 6 месеци; фотокопију личне карте; доказ о лиценци-стручном
испиту за наставника (ако кандидат поседује), као
и друге могуће доказе. Кандидати ће у поступку
одлучивања о избору наставника бити подвргнути претходној провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју ће вршити
надлежна служба за запошљавање.

Шанса за младе

Наставник математике

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

Наставник математике

за 11% недељне норме, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године

Наставник српског језика и
књижевности

за 67% недељне норме, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊ
Наставник српског
језика и
књижевности

за 33% недељне норме, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005,
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2001
и 8/2011) и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005,
1/2007, 7/2008 и 8/2011).

Национална слу
за запошљавањ

Школа је знање,
посао је занат

26.12.2012. | Број 497 |

Обуке и субвенције (за запошљавање)
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Друштвена

Наука и образовање

Наставник италијанског језика
за 44% недељне норме часова

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 92% недељне
норме часова

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 73% недељне
норме часова

Наставник економске групе
предмета

за 96% недељне норме, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Библиотекар

за 30% недељне норме часова
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005,
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2001 и
8/2011).

Наставник куварства
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2001 и 8/2011).

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа и услова у погледу стручне спреме,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове предиђене чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству
Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми. Одговарајуће лекарско
уверење кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља
школа. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве
слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„9. МАЈ“

Предавач за ужу научну област
Рачуноводство и финансије

Наставник немачког језика

21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

до 1/3 радног времена, на одређено
време од једне године

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

за 66,67% радног времена, на
одређено време за школску 2012/2013.
годину, односно до 31.08.2013.

Наставник електротехничких
предмета: Рачунарски хардвер,
сервери, дигитална електроника
и рачунари
на одређено време за школску
2012/2013. годину, односно до
31.08.2013.

Наставник електротехничких
предмета: Оперативни системи,
рачунарске мреже, техничка
документација
на одређено време за школску
2012/2013. годину, односно до
31.08.2013.

Наставник практичне наставе у
машинству
на одређено време до повратка
запосленог са боловања

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент за ужу научну област
јавноправну, наставни предмет:
Систем безбедности
на одређено време од три године

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

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих
| Број 497 | 26.12.2012.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011).

Секретар
УСЛОВИ: стечено високо образовање-дипломирани правник-мастер или дипломирани правник
који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године.

Административно-финансијски
радник

за 35% радног времена, на одређено
време за школску 2012/2013. годину,
односно до 31.08.2013.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-економског смера, завршена економска школа или
гимназија и да је кандидат оспособљен за рад на
рачунару.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
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21400 Бачка Паланка
Краља Петра I 2
тел. 021/6041-472

ОСТАЛО: Кандидати треба да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: извод из матичне
књиге рођених-не старији од 6 месеци, уверење
о држављанству-не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕТА ПРОТИЋ“
21424 Товаришево
Маршала Тита 62
тел. 021/758-006

Наставник немачког језика
за 70% радног времена

Наставник ромског језика
за 30% радног времена

Наставник техничког и
информатичког образовања
за 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 11/12),
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, да поседује образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова. Уз пријаву доставити: диплому
о одговарајућем високом образовању; доказ да
кандидат има образовање из наведених области;
извод из матичне књиге рођених-оригинал или
оверена фотокопија, уверење о држављанствуне старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија, кратку биографију (CV). Уверење о
неосуђиваности прибавља установа по службеној
дужности. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат, пре потписивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности врши надлежна
служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање је 15 дана.

Педагошки асистент

за 70% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: услови су прописани чл. 8 и 120 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011), Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; IV
степен стручне спреме у било ком занимању и
завршена обука за педагошког асистента, као и
остали услови предвиђени Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) и сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког
асистента. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа службеним путем. Рок за пријављивање је
15 дана.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију сведочанства,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат је дужан да достави уверење о здравственој способности пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Поднета документација се не враћа.

Наставник техничког и
информатичког образовања

ПАНЧЕВО

у другом циклусу основног образовања
и васпитања, са 8 часова наставе
недељно (40% радног времена)

ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР“
26322 Николинци, Главна 42
тел. 013/655-135, 655-196

Наставник физике

са 6 часова наставе недељно (30%
радног времена)
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипломирани
педагог за физику и хемију; професор физике и
основе технике; дипломирани педагог за физику
и основе технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани
физичар за примењену физику и информатику;
професор физике и хемије за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику;
професор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор
физике и хемије за основну школу; дипломирани
професор физике и основа технике за основну
школу; дипломирани физичар за општу физику;
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО; дипломирани
астроном, смер астрофизика; професор физикеинформатике; дипломирани физичар-медицинска
физика; дипломирани професор физике-мастер;
дипломирани физичар-мастер; мастер физичар;
мастер професор физике; мастер професор физике и хемије; мастер професор физике и информатике; дипломирани физичар-мастер физикеметеорологије; дипломирани физичар-мастер
физике-астрономије; дипломирани физичар-мастер медицинске физике; дипломирани професор физике-информатике-мастер; дипломирани
физичар-професор физике-мастер; дипломирани физичар-теоријска и експериментална физика-мастер; дипломирани физичар-примењена и
компјутерска физика-мастер; дипломирани физичар-примењена физика и информатика-мастер;
дипломирани физичар-професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар-професор физике и хемије за основну школумастер.

Наставник хемије

са 4 часа наставе недељно (20%
радног времена)
УСЛОВИ: дипломирани хемичар; професор
хемије; професор хемије и физике; професор
хемије и биологије; дипломирани хемичар опште
хемије; дипломирани хемичар за истраживање
и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;
професор биологије и хемије; професор физике
и хемије за основну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани хемичарпрофесор хемије; дипломирани професор хемијемастер; професор физике-хемије; професор
географије-хемије; професор биологије-хемије;
дипломирани професор физике-хемије, мастер;
дипломирани професор биологије-хемије, мастер; дипломирани педагог за физику и хемију;
дипломирани физичар-професор физике и хемије
за основну школу-мастер; дипломирани хемичармастер; мастер професор хемије; мастер хемичар;
мастер професор физике и хемије; мастер професор биологије и хемије.

УСЛОВИ: професор техничког образовања; професор технике; професор технике и информатике; професор информатике и техничког
образовања; професор техничког образовања
и машинства; професор технике и машинства;
професор машинства; професор електротехнике; професор техничког образовања и техничког
цртања; професор техничког образовања и физике; професор физике и основа технике; професор техничког образовања и хемије; дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање;
дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; професор физике и основа
технике за основну школу; професор техничког
образовања и васпитања; професор техничког
васпитања и образовања; професор политехничког образовања и васпитања; професор политехничког васпитања и образовања; професор
политехничког образовања; професор технике
и графичких комуникација; професор производно-техничког образовања; дипломирани педагог
за техничко образовање; дипломирани педагог
за физику и основе технике; професор основа
технике и производње; професор политехнике;
професор технике и медијатекарства; професор
техничког образовања и медијатекар; дипломирани физичар-професор физике и основа технике
за основну школу-мастер; дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу-мастер; дипломирани професор технике и информатике-мастер; дипломирани професор техникемастер; мастер професор технике и информатике;
мастер професор информатике и технике.

Наставник математике

са 16 часова наставе недељно (89%
радног времена)
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани
математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар; професор
математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор информатике-математике; дипломирани математичарастроном; дипломирани математичар-примењена
математика; дипломирани математичар-математика финансија (са изборним предметом: Основи
геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике
и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор информатике и математике; дипломирани професор математике-мастер;
дипломирани инжењер математике-мастер (са
изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани математичар-професор математике;
дипломирани математичар-теоријска математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије); професор
хемије-математике; професор географије-математике; професор физике-математике; професор
биологије-математике; професор математикетеоријско усмерење; професор математике-теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер, треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом
из предмета: Геометрија или Основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике.
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Наставник физичког васпитања

ОШ „3. ОКТОБАР“

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

Директор

са 9 часова наставе недељно (45%
радног времена)

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чл.
120 став 1 тач. 1-4 и ст. 2 истог члана, знање
румунског језика; одговарајуће образовање; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; образовно-васпитни рад се остварује на румунском
наставном језику. Наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави може да изводи лице које
је стекло високо образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних наставника у основној школи („Сл.
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012), и
то: чл. 3. Уз пријаву кандидат је дужан да достави: оверену фотокопију или препис дипломе о
стеченом високом образовању; уверење о држављанству издато у последњих 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима-прибавља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду,
доказ о познавању румунског језика-средње,
више или високо образовање на румунском језику или положен испит из румунског језика по
програму одговарајуће високошколске установе;
доказ о некажњаваности из тачке 3 овог конкурса - прибавља установа по службеној дужности.
На основу члана 130 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), кандидат који улази у ужи избор (у поступку одлучивања о избору кандидата), упућује се на претходну проверу
психофизичких способности у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Пријаву
са потребним прилозима о доказу о испуњавању
услова конкурса кандидат треба да достави у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу школе. Непотпуне,
неблаговремене и неоверене фотокопије прилога
уз пријаве неће се разматрати.

Модеран јавни сервис
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26361 Локве, Лењинова 95
тел. 013/646-155

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање за наставника основне школе, педагога и психолога из члана 59 став 5 и члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), стечено
на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у
складу са Законом о виском образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да
поседује дозволу за рад наставника, педагога или
психолога, најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - доказ (лекарско уверење) се доставља пре закључења уговора о раду,
не старији од 6 месеци; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа) и да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс приложити доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у препису (оверене
фотокопије): диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању; уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозвола за рад); уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци; потврду (доказ о
радном искуству); извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци; радну биографију и
оквирни план рада за време мандата. Изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност. Настава у школи се
изводи на румунском језику, с тим да је обавезно
знање румунског језика. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс подносе се у затвореним ковертама, са назнаком: „За
конкурс за директора“, непосредно у школи или
на адресу школе. Ближа обавештења о конкурсу
могу се добити у секретаријату школе, на бројеве
телефона: 013/646-155 или 069/2906-953.

ОШ „3. ОКТОБАР“
26361 Локве, Лењинова 95
тел. 013/646-155

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер, дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са положеним
секретарским испитом. Поред општих услова,
кандидат треба да испуњава и услове утврђене
Законом о основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања; да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120, 130
и 132 Закона о основама система образовања и
васпитања, 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 васпитањаи да има држављанство Републике Србије.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву доставити краћу биографију и доказе о испуњености
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услова, у оригиналу или препису или оверене
фотокопије: диплому о стеченом образовању
(оверена фотокопија или препис дипломе), уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6
месеци, потврду о положеном секретарском испиту (оверена фотокопија). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад подноси се пре закључења уговора о раду,
а доказ да није осуђиван према члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, прибавља школа. Настава се изводи на румунском језику, с тим да није обавезујуће
знање румунског језика. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у складу са законом, након истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс доставити у
затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“,
непосредно школи или на адресу школе. Ближа
обавештења о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 013/646-155
или 062/8094-062.

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
КОВАЧИЦА
26210 Ковачица, Маршала Тита 48
тел. 013/660-800

Библиотекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему било које струке. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве треба да садрже све доказе о испуњавању услова
тражених огласом. Пријаве доставити на адресу
Општинске библиотеке Ковачица.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге

на одређено време, замена одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа (психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије), кандидати
морају да испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања - специјалистичка струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска
сестра, виша медицинска сестра, струковна медицинска сестра. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве са комплетном документацијом слати искључиво на горенаведену адресу.

Наставник биологије

са 30% радног времена, на одређено
време, замена одсутног радника преко
60 дана
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа (психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима, да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије), кандидати
морају да испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: професор биологије, дип-
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ломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог, професор биологије и хемије.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са комплетном документацијом слати искључиво на горенаведену адресу.

ОШ „ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ“
26350 Самош, Маршала Тита 27
тел. 013/675-108

Директор

реизбор, на мандатни период од 4
године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, односно да има одговарајуће образовање за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити следећа документа: доказ о високом
образовању, односно оверену копију дипломеуверења, доказ о поседовању лиценце за рад,
доказ о радном стажу, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
(изабрани кандидат доставља пре потписивања
уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка
3 Закона (уверење прибавља школа по службеној дужности), уверење о држављанству Републике Србије, биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Пријављивање кандидата са
потребном документацијом је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 013/673-108.

Наставник разредне наставе

за рад у продуженом боравку, на
одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011) и да уз пријаву на конкурс,
на адресу школе доставе: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа
по службеној дужности. Проверу психофизичких
способности кандидата који испуњавају услове у
погледу врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили
на конкурс, вршиће Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ОШ „БОРА РАДИЋ“
26222 Баваниште
Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511
факс: 013/752-246
e-mail: оsboraradic@madnet.rs

Конкурс објављен 05.12.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: административни радник.

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА“
26210 Ковачица, Маршала Тита 33
тел. 013/660-132

Наставник немачког језика

са обавезним знањем словачког језика
УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012), доказ о знању словачког језика.

Чистачица

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012).

Наставник српског језика у I
циклусу основног образовања

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2013. године,
са обавезним знањем словачког језика
УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012), доказ о знању словачког језика.

ОШ „8. СЕПТЕМБАР“
18300 Пирот, Данила Киша 21

Наставник српског језика

са 67% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Сукову
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
српског језика и књижевности, професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком,
професор српске књижевности и језика, професор
српске књижевности и језика са јужнословенским
језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима
се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске
књижевности са страним језиком, дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима
за националне мањине, професор српског језика и
српске књижевности, дипломирани компаратиста,
мастер филолог (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(Српски језик и лингвистика)), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (Српски језик и лингвистика)).

Наставник историје

са 35% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Сукову

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“
26000 Панчево
Душана Петровића Шанета 11

ПИРОТ

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, најмање једна година радног искуства на
истим или сличним пословима. У радни однос у
школи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс доставити: сведочанство о завршеној
основној школи (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), потврду о радном искуству.
Уверење о некажњавању школа ће прибавити
службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Пријаве на конкурс доставити на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар-мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер
треба да имају завршене основне академске студије историје.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у
Обреновцу

УСЛОВИ: VII или VI 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, мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер.

Радник на одржавању чистоће
са 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Петровцу

Радник на одржавању чистоће
са 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Држини

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и уверење о држављанству.
Конкурс
је
Национална
служба
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
запошљавање
и неблаговремене пријавеза
неће
се узети у разматрање. Пријаве са доказима слати на адресу
школе.

ворност

–

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МЛАДОСТ“
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40
тел. 010/312-622

Професор-дефектолог
Професор-дефектолог

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на дефектолошком факултету (факултет
за специјалну едукацију и рехабилитацију), смер
олигофренолошки. Поред одговарајућег високог образовања, кандидати треба да испуњавају
и следеће услове: да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима и да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (уверење
о стеченом одговарајућем високом образовању);
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
прибавља школа по службеној дужности. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 22
тел. 010/311-269

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

Наставник у звање предавача
за област Биљна производња и
са 30% радног времена
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
област Екологија
Наставник физичког и
здравственог васпитања

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор
физичке културе; професор физичког васпитањадипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања-дипломирани организатор спортске рекреације; професор
физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања
и спорта-мастер. Кандидати треба да испуњавају
и услове прописане законом: да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике
Србије. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Зарада према Посебном колективном уговору за средње школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе.

на одређено време на 5 година

Први ути
најважни
на одређено време на пет година
будите
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати, поред општих законских услова, морају да испуњавају и
испред
св
услове предвиђене Законом о високом
образоНаставник у звање предавача
за област Биљна производња и
област Заштита животне средине

вању и актима школе. Уз пријаву кандидати достављају: диплому о завршеном одговарајућем
факултету, специјализацији или магистратури,
биографију и списак радова. Документацију доставити на адресу школе. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

12300 Петровац на Млави
САЈМОВИ
Радета Московлића 17
ЗАПОШЉАВАЊА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Директор

на мандатни период од четири године

НАЈКРАЋИ ПУТ
Оглас објављен 31.10.2012.
године у пубДО ПОСЛА
ликацији „Послови“, поништава се за рад-

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних
законом испуњава и следеће услове: три године
радног искуства у области библиотекарства; VII
но место: професор енглеског језика, са 4
степен стручне спреме, положен стручни испит,
часа. У осталом делу оглас је непромењен.
поседовање организаторских споспбности. ДокаНационална службази који се прилажу приликом пријаве на конкурс:
програма рада и развоја Народне бибза запошљавање предлог
лиотеке „Ђура Јакшић“, Петровац на Млави, за
ПОЖ АРЕВАЦ
мандатни период од четири године; биографија
која мора да садржи елементе који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада,
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
са кратким прегледом остварених резултата у
„ПОЛЕТАРАЦ“
раду; оригинал или оверена фотокопија дипломе
12320 Жагубица, Хомољска бб
или уверења о стеченој стручној спреми; доказ о
тел. 012/7643-116
радном искуству-оверена фотокопија радне књижице, уверење о држављанству (не старије од 6
Секретар
месеци) и извод из матичне књиге рођених (орина одређено време до повратка
гинали или оверене фотокопије); уверење суда о
радника са боловања, са 50% радног
некажњавању, односно да против кандидата није
времена
покренута истрага, нити да је подигнута оптужница. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс, са
услова за обављање послова, уз пријаву на кондоказима, подноси се препорученом пошиљком
курс, кандидати су дужни да имају и о истом подили лично, на горенаведену адресу. Неблаговнесу, у оригиналу или у овереној копији, доказ:
о одговарајућој врсти и степену стручне спреме
ремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
(дипломирани правник-мастер или дипломирани
Управни одбор Библиотеке ће у року од 30 дана
правник који је стекао високо образовање на стуод дана завршетка конкурса извршити избор кандијама у трајању од најмање четири године); о
дидата, о чему ће сачинити извештај који ће са
психичкој, физичкој и здравственој способности
предлогом за именовање директора, доставити
за рад са децом и ученицима (лекарско уврење);
Скупштини Општине Петровац на Млави.
потврду да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци; извод из
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
матичне књиге рођених. Докази о испуњености
ОСНОВНА ШКОЛА
услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог чла„МОШЕ ПИЈАДЕ“
на пре закључења уговора о раду. Доказ из става
12320 Жагубица, 25. септембра 2
1 тачка 3 овог члана прибавља установа. Неблател. 012/7643-190
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објаКонкурс објављен 12.12.2012. године у
вљивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.
публикацији „Послови“, поништава се у
Ближе информације могу се добити на број телецелости.
фона: 012/7643-116.
18300 Пирот, Српских владара 111

Обуке и субвенције
за запошљавање

Друштвена
одговорност

Унапреди
св
послова

Људи су
мера успеха

Прави људи
на правим
пословима
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ“
12300 Петровац на Млави
Извидничка 17

Васпитач-приправник
на одређено време

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне или основне академске студије) у трајању од три године или
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) - васпитач.
Кандидат уз пријаву мора доставити: уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од
6 месеци, оверену фотокопију трајног извода из
матичне књиге рођених, диплому (или оверен
препис исте) о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење о психофизичкој и општој здравственој способности за рад са децом доставља
се након доношења одлуке о избору кандидата.
Уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), прибавља
установа по службеној дужности. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на оглас“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
12000 Костолац
Боже Димитријевића бб

Наставник грађанског васпитања
УСЛОВИ: високо образовање из поља друштвенохуманистичких наука на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке
струковне студије), висока стручна спрема-VII
степен стручности, професор филозофије, професор социологије, професор психологије, професор
педагогије, дипломирани филозоф, дипломирани
социолог, дипломирани школски психолог-педагог, дипломирани политиколог са положеним
стручним испитом у области образовања, дипломирани правник са положеним стручним испитом
у области образовања; услови у складу са Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о организацији и систематизацији
радних места Техничке школе са домом ученика
„Никола Тесла“ Костолац и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Уз пријаву доставити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа.
Пријаве са потребном документацијом доставити
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6/8

Конкурс објављен 07.11.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна
места: наставник предшколске педагогије,
са 10% радног времена и наставник васпитања и неге деце-теорија, са 20% радног
времена. У осталом делу конкурс је непромењен.

ног понашања кандидата прибавља школа пре
доношења одлуке о избору. Након доношења
програма обуке и Правилника о полагању испита
за директора школе изабрани кандидат ће бити у
обавези да исти положи у законском року. Одлука
о избору биће донета у року који је у складу са
Законом и Статутом школе. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЂУРО ЂАКОВИЋ“

ПРИЈЕПОЉЕ

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/380-533

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИША ЦВИЈОВИЋ“

Директор

31300 Пријепоље
Санџачких бригада 9
тел. 033/713-951

на период од 4 године

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће
образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о
стручној спреми, лекарско уверење о здравственој способности и уверење да није кажњаван правоснажном пресудом за кривична дела из члана
120 став 1, 3 Закона о основама система васпитања и образовања.

ПРОКУПЉЕ

ГИМНАЗИЈА ПОДУЈЕВО
У КУРШУМЛИЈИ
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/380-533

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у чл. 59 Закона: да има држављанство
РС, одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011) за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога, да
има дозволу за рад наставника, да има обуку и
положен испит за директора установе, најмање
пет година радног стажа у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену копију дипломе о стеченом
образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања, радну биографију, оквирни програм
рада директора школе за време мандата, оверену копију лекарског уверења. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминатор-

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у чл. 59 Закона: да има држављанство РС, одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011) за наставника те врсте
школе и подручја рада, педагога или психолога,
да има дозволу за рад наставника, да има обуку
и положен испит за директора установе, најмање
пет година радног стажа у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену копију дипломе о стеченом
образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања, радну биографију, оквирни програм
рада директора школе за време мандата, оверену копију лекарског уверења. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног
понашања кандидата прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Након доношења програма
обуке и Правилника о полагању испита за директора школе изабрани кандидат ће бити у обавези
да исти положи у законском року. Одлука о избору
биће донета у року који је у складу са Законом и
Статутом школе. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље
Милоша Обилића 19
тел. 027/329-507

Професор разредне наставе
Професор физичког васпитања

са 15% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог
изабраног на функцију помоћника
директора, најдуже до годину дана

Професор географије

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
сходно чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
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72/09 и 52/11), као и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву
и доказ о стеченој стручној спреми, кандидати
подносе следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење да нису правноснажном пресудом осуђени
за извршење кривичних дела утврђених чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ“
11315 Сараорци, Маршала Тита 95
тел. 026/781-082

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; VII степен стручне
спреме у наведеном занимању, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи и чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену
способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривичнa дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике
Србије (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ИЗМЕНА ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/791-203

Оглас објављен 05.12.2012. године у публикацији „Послови“, мења се у делу који се
односи на број часова у настави недељно, и
треба да стоји: наставник енглеског језика,
за 14 часова у настави недељно.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11329 Враново, М. Аврамовића 1

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

Наставник математике
на одређено време

Наставник музичке културе
на одређено време, за 19 сати у
настави недељно

Наставник француског језика
на одређено време, за 28 сати у
настави недељно

25221 Кљајићево
Иве Лоле Рибара 51
тел. 025/852-026

Школски педагог

на одређено време због замене
запослене на породиљском одсуству

Наставник немачког језика

Школски педагог

за 88,88% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника
и стручног сарадника основне школе у складу са
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, као и да кандидати испуњавају
остале услове за пријем у радни однос из чл. 120
став 1 истог Закона. Кандидати подлежу провери
психофизичких способности коју врши организација за запошљавање у Смедереву. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену копију, не старију од 6
месеци); диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: услови прописани чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); психолошко тестирање кандидата. Рок за пријаву је 15 дана.

МАШИНСКО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША“
11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник физичког васпитања

са непуним фондом часова (50%), на
одређено време до повратка директора
са функције
УСЛОВИ: професор физичког васпитања-стечен
на студијама другог степена (мастер академске
студије) или завршен факултет физичког васпитања по програму који је важио до 10. септембра 2005. године (VII/1 степен стручне спреме);
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије.

Пословни центри
НСЗ

Подршка у
реализацији
предузетничке идеје
52
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор
Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања за наставника основне школе, за
педагога или психолога, из чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11): на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; дозвола за рад (лиценца),
односно положен стручни испит за наставника,
педагога или психолога; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривичнa дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву се
достављају докази у оригиналу или у овереној
фотокопији: диплома о одговарајућем високом
образовању; лиценца, односно уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; потврда о радном искуству у
области образовања и васпитања; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; кратак преглед биографских података са
кретањем у служби; остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору
кандидата. Документа не смеју бити старија од 6
месеци. Изабрани кандидат ступа на дужност по
окончаном поступку избора регулисаног законом.
Кандидат изабран за директора школе дужан је
да положи испит за директора, а сходно условима
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као и условима које прописије
министар. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 15 дана.
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Наука и образовање

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
25254 Дероње
Светозара Милетића 25
тел. 025/872-014

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на основним студијима у трајању од најмање четири године - VII
степен одговарајућег факултета, а све у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/12); професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар за теоријску математику и примене, дипл. математичар за рачунарство
и информатику; дипл. математичар-информатичар, професор математике и рачунарства, дипл.
математичар за математику економије, професор
информатике-математике, дипл. математичарастроном, дипл. математичар-примењена математика, дипл. математичар-математике финансија, дипл. информатичар, мастер математичар,
мастер професор математике, мастер професор
математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике
и математике, дипл. професор математике мастер, дипл. математичар-мастер, дипл. инжењер
математике-мастер; дипл. математичар-професор
математике, дипл. математичар-теоријска математика, дипл. инжењер математике, професор
хемије-математике, професор географије-математике, професор физике-математике, професор математике-теоријско усмерење, професор
математике-теоријски смер, дипл. математичар
и информатичар; кандидат треба да испуњава
опште услове за пријем у радни однос из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Уз пријаву поднети: краћу биографију, оригинал
диплому или оверену фотокопију доказа о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге
рођених. Пријаве се подносе на адресу школе.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ности и дизајна; кандидат треба да испуњава
опште услове за пријем у радни однос из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Уз пријаву поднети: краћу биографију, оригинал
диплому или оверену фотокопију доказа о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге
рођених. Пријаве се подносе на адресу школе.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
25210 Чонопља, Николе Тесле 34
тел. 025/844-064

Наставник француског језика
за 56% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор француског језика; услови прописани чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11); психолошко тестирање кандидата. Рок за пријаву је 15
дана.

СРЕМСК А МИТРОВИЦ А

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРОСАВ
РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД“
22202 Мачванска Митровица
Мачвански кеј 29
тел. 022/610-321
факс: 022/651-820

Наставник музичке културе
у другом циклусу основног
образовања и васпитања
са 60% радног времена

Наставник музичке културе
у другом циклусу основног
образовања и васпитања

Наставник ликовне културе

за рад у издвојеним одељењима
у Равњу и Ноћају, са 40% радног
времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студијима другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године-VII
степен одговарајућег факултета, а све у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/12); дипл. сликар, академски сликарликовни педагог, академски графичар-ликовни
педагог, академски вајар-ликовни педагог, дипл.
сликар-професор ликовне културе, дипл. графичар-професор ликовне културе, дипл. вајар-професор ликовне културе, дипл. графичар дизајнер-професор ликовне културе, дипл. уметник
нових ликовних медија-професор ликовне културе, дипл. уметник фотографије-професор ликовне културе, дипл. сликар-професор, дипл. вајар,
дипл. вајар-професор, дипл. графички дизајнер,
дипл. архивиста унутрашње архитектуре, дипл.
сликар зидног сликарства, дипл. графичар, дипл.
графичар-професор, професор ликовних уметности, наставник ликовне уметности, мастер ликовни
уметник, мастер примењени уметник, мастер конзерватор и рестауратер, мастер дизајнер, лице са
завршеним факултетом ликовних уметности, лице
за завршеним факултетом примењене уметности,
лице са завршеним факултетом примењене умет-

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, што
је регулисано чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11); изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем,
што је регулисано чл. 8 став 2 и став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), односно Закона
о основној школи чл. 69 став 5 („Сл. гласник РС“,
бр. 50/92, 53/93, 67/93...72/09) и звање стечено у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12): академски
музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани
музичар - композитор, дипломирани композитор,
дипломирани музичар - диригент, дипломирани
музичар - музиколог, дипломирани музиколог,

са 30% радног времена (6 часова
непосредне наставе са ученицима)

наставник музичке културе, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани професор солфеђа
и музичке културе, дипломирани етномузиколог,
дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани
музичар - чембалиста, дипломирани музичар оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани
музичар - виолиниста, дипломирани музичар виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста,
дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар
- обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста,
дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани
музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене
музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску
област, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер
музички уметник (сви професионални статуси),
мастер композитор. Лица која су стекла академско звање мастер треба да имају положен испит
Методика наставе општег музичког образовања
као изборни предмет на академским или мастер
студијама. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11) и да уз пријаву на конкурс доставе:
оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оргинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа
по службеној дужности. Проверу психофизичких
способности кандидата, и то оних кандидата који
испуњавају услове у погледу врсте и степена
стручне спреме, који су ушли у ужи избор и који
су се благовремено и са потпуном документацијом
пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандаризованих поступака. Кандидати који су већ извршили проверу психофизичких способности у пријави
треба да наведу где је и када провера извршена.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве
се достављају на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРОСАВ
РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД“
22202 Мачванска Митровица
Мачвански кеј 29
тел. 022/610-321
факс: 022/651-820

Оглас објављен 19.12.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна
места: наставник шпанског језика и наставник математике.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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Наука и образовање

СУБОТИЦА

ОШ „10. ОКТОБАР“

24000 Суботица, Бозе Шарчевића 21
тел. 024/548-425

Чистач
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа, уверење за руковање енергетским постројењима. Поред наведених, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља
школа); држављанство Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности - лекарски преглед (пре закључења уговора о раду). Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
сведочанство и уверење за руковање енергетским
постројењима (оверен препис-фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од
6 месеци, може и оверена фотокопија). Доказ о
неосуђиваности прибавиће школа по службеној
дужности. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

72/2009 и 52/2011): одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Послове наставника
и стручног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на језику националне
мањине, осим за ромски језик, може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо
образовање на језику националне мањине или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Као докази се
подносе: оверен препис или оригинал дипломе
о стеченој врсти и степену стручне спреме, оверен препис или оригинал уверења о држављанству Републике Србије, сведочанство о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
мађарском наставном језику или доказ о положеном испиту из мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење да је кандидат психички, физички
и здравствено способан за рад са децом и ученицима подноси се приликом закључења уговора
о раду и проверава се у току рада. Уверење да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа од надлежног секретаријата унутрашњих послова. Неблаговремена
и непотпуна документација неће се разматрати.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу
Гимназије.

24413 Палић, Трогирска 20
тел. 024/753-028

Сервирка
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике
Србије и да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву треба да
приложи: оверен препис (фотокопију) дипломе о
стеченом образовању, уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију). Пријаве на
конкурс доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА ЗА
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ
„ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“

31250 Бајина Башта
Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

са 83,33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове
прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији. Уз пријаву на конкурс потребно
је поднети следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу школе или
донети лично у секретаријат школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
За све информације јавити се на број телефона:
031/865-665, код секретара школе.

Професор мађарског језика и
књижевности

Координатор програма за младе
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31210 Пожега, Књаза Милоша 8
тел. 031/3825-551

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, друштвеног смера; активно знање енглеског језика; познавање рада на рачунару. Уз пријаву и биографију
кандидат доставља доказе о испуњености услова
(оригинали или оверене фотокопије докумената):
диплому о завршеној школској спреми; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за
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14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-270

Професор математике

на одређено време до 04.06.2013.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: VII степен стручне спреме, одговарајуће
школе; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од шест месеци, нити за кривично дело против
достојанства личности и морала; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
приложити: уверење о држављанству, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, лекарско уверење, доказ о неосуђиваности за поменута кривична дела. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Наставник руског језика

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ПОЖЕГА

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен
у занимању: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевности,
активно знање мађарског језика. Поред наведених услова о врсти и степену стручне спреме, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл.
120 и 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ВИСОКА ШКОЛА
ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ГИМНАЗИЈА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

24000 Суботица
Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

са 47% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године

ВАЉЕВО

В РА Њ Е

УЖИЦЕ

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“

обављање послова у државном органу. Пријаве
и доказе о испуњености услова огласа доставити пословном секретару Културног центра Пожега, са назнаком: „Пријава за оглас“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс објављен 31.10.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се за
радно место: наставник у звању предавача за ужу научну област Рачунарска техника и информатика. Остали део конкурса је
непромењен.

ШОСО „ВУЛЕ АНТИЋ“
17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Наставник физичког васпитања

за 75% радног времена, на одређено
време до истека мандата директора
школе, а најдуже до краја школске
2012/2013. године, тј. до 31.08.2013.
УСЛОВИ: одговарајуће образовање сагласно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09
и 52/2011) и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике лако
ометене у развоју („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012); психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да
поднесе: доказ о држављанству Републике Србије
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Наука и образовање
(уверење о држављанству, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији
од шест месеци), доказ о прописаној стручној
спреми, диплому (или оверен препис/фотокопија
дипломе). Уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, прибавља школа. Доказ
о психичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се при закључењу
уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће
Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и/или непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве се подносе на
адресу школе. За ближе информације обратити се
на број телефона: 017/423-621.

ВРШАЦ

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Спремачица

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити
на горенаведену адресу.

26340 Бела Црква
Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487
тел/факс: 013/851-022

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Наставник чешког језика са
елементима националне културе

Наставник математике

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основој школи и сходно чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Административни радникблагајник
са 70% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија или
економска школа, једна година радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару (Windows,
МS Ofﬁce, Pay Roll). Пожељно искуство у буџетским институцијама у складу са Правилником о
организацији и систематизацији радних места
установе.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: поседовање држављанства Републике Србије, поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: краћу биографију,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу) и оверену фотокопију дипломе или препис дипломе о стеченом образовању кандидата
за административног радника-благајника и доказ
о радном искуству и раду на рачунару. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре заснивања
радног односа. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са пратећом документацијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“.

дужности; доказ из тачке 5 прибавља школа у
току поступка одлучивања о избору наставника,
тако што упућује кандидате на проверу психофизичких способности. Пријаве се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену
адресу. Број телефона за додатне информације:
013/864-223. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

26360 Пландиште
Војводе Путника 60
тел. 013/861-062, 861-615

ЗАЈЕЧАР

ОШ „ДИМИТРИЈЕ
ТОДОРОВИЋ КАПЛАР“
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-004, 731-431

Професор физике

са 40% радног времена, за рад у
матичној школи

Професор физике

са 50% радног времена, за рад у
матичној школи и издвојеном одељењу
у Вини

26370 Хајдучица, Валентова 3
тел. 013/864-223

на српском језику, са 16 часова
недељно

Наставник биологије

на српском језику, са 8 часова недељно

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно

Професор разредне наставе у
продуженом боравку

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању, да кандидат испуњава услове из чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011),
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
Уз пријаву приложити: оверену копију дипломе
или уверења о стеченом образовању, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), као
и краћу биографију. Доказ о поседовању психичких, физичких и здравствених способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“

Дипломирани дефектологолигофренопедагог

19214 Рготина
тел. 019/466-119
e-mail: оsjegor.rgotina4@gmail.com

у одељењу за ученике са сметњама
у развоју, на одређено време ради
замене одсутног радника

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), врста стручне спреме у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 30/04, 04/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07,
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
09/09, 3/10 и 11/12); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије;
психофизичка способност за рад са децом и
ученицима - проверу врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. За наставника музичке културе:
приоритет имају кандидати са знањем словачког
језика. Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду); доказ
из тачке 3 услова прибавља школа по службеној

на одређено време до истека
породиљског боловања, са 44% радног
времена (17 часова недељно)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у
складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11): да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да испуњава и
друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у
школи. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ
о испуњености услова у погледу стручне спреме;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о испуњености услова из чл. 8
став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уверење о здравственој способности канидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да канидидат није осуђиван
прибавља школа. Проверу психофизичких спо-
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Наука и образовање
собности кандидата за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања.
У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу
на којој живи, број фиксног и мобилног телефона.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Пријаве доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања.

ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2
тел. 019/442-416

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа, држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи
кратку биографију, као и да ли је и где кандидат радио, кандидат треба да поднесе: оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству
Републике Србије, односно оверену фотокопију;
оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи, односно оверену фотокопију уверења о завршеном основном образовању и васпитању. Доказ о здравственој способности изабрани
кандидат доставиће школи пре закључења уговора о раду. Извештај из казнене евиденције МУП-а
школа прибавља по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Додатне информације могу
се добити код секретара школе, на горенаведени број телефона. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

услов); да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњености
услова из чл. 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно
да наставник, васпитач и стручни сарадник
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско
уверење) подноси само изабрани кандидат,
пре закључивања уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван прибавља школа.
Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће бити разматране. Пријаве се шаљу на
адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: „За
конкурс“ или се предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска бб. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе, лично или
на број телефона: 023/533-270.

ЗРЕЊАНИН

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин
Народног фронта 3
тел/факс: 023/561-413
е-mail: medskola@zrlocal.net

Оглас објављен 12.12.2012. године у публикацији „Послови“, мења се у делу ОСТАЛО (услови за пријем у радни однос и документација коју је потребно доставити) и
исправно треба да гласи: Кандидат поред
општих услова прописаних чл. 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05 и 54/09), треба да испуњава
и посебне услове прописане чл. 120 став 1
тач. 1, 2, 3 и 4 и чл. 8 став 2, 3 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11), посебне услове из Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08
и 5/11) и Правилника о врсти образовања
наставника у стручним школама који остварују наставни план и програм огледа за
образовне профиле: козметички техничар,
лабораторијски техничар, медицинска сестра-техничар, стоматолошка сестра-техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ
и масер („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 25/04, 1/07 и 10/09), као и
посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно да
кандидат има најмање 15 година (општи
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мирани математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика;
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије); професор хемије
- математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор
биологије - математике; професор математике теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер, треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом
из предмета: Геометрија или Основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике. Кандидат
треба да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверену фотокопију или
оверен препис дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6
месеци). Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара школе,
лично или на број телефона: 023/548-820.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23000 Зрењанин
Ђурђа Смедеревца 78

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 8 и чланом
120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11), посебне услове из члана 3 став
1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/12), као и посебне услове из Правилника
о организацији и систематизацији послова ОШ
„Жарко Зрењанинин“ из Зрењанина, односно да
има одговарајуће образовање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство
и информатику; дипломирани математичар информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику
економије; професор информатике - математике;
дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом: Основи геометрије);
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор физике
и математике; мастер професор информатике и
математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер;
дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом: Основи геометрије); дипло-

Пословни центри НСЗ
ПОДРШКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИДЕЈЕ

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

ИСПЛАТА ПОСЕБНЕ
НОВЧАНЕ НАКНАДЕ
„Азотара“ Панчево је 2009. године понудила социјални програм радницима којима недостаје 5 година до пензије. Прихватила сам тај програм, којим ми је гарантовано да ћу отићи у пензију 17. јануара 2013.
године. Закон се мења 2013. године, па вас молим да ми одговорите на
питања:
1) Да ли ће се померати радни стаж и нама, без обзира што имамо решење по старом закону?
2) Ако нам се продужи радни стаж за 4 месеца, да ли ћемо примати
накнаду и даље?
Доношењем Закона о изменама Закона о пензијском и инвалидског осигурању („Службени гласник РС“, број 101/10), који се примењује од 01. јануара 2011. године, измењени
су услови за остваривање права на пензију у смислу њиховог пооштравања за одређене
категорије осигураника. Наведене измене Закона условиле су доношење Одлуке о измени Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију („Службени гласник РС“, број
64/2005...9/2011), будући да један број корисника посебне новчане накнаде, која им се исплаћује на основу предметне одлуке, неће испунити први услов за пензију након истека
првобитно утврђеног периода исплате тог давања.
То заправо значи да, ако по истеку права на посебну новчану накнаду до испуњавања
првог услова за пензију корисник не испуни први услов за пензију, наставља се исплата
посебне новчане накнаде до испуњења првог услова за пензију, у висини последњег исплаћеног износа средстава.
Будући да се граница за остваривање права на пензију помера од 01.01.2013 године, и
уколико се утврди да са 17.01.2013. године не испуњавате услове за остваривање права
на старосну пензију, бићете у обавези да затражите од матичног предузећа да приступи
измени решења о отказу уговора о раду у којем је предузеће обавезно да наведе тачан
датум остваривања права на пензију, сходно условљеним изменама.
Тако сачињено решење ћете доставити надлежној филијали Националне службе за запошљавање у Панчеву, преко које вам се исплаћује посебна новчана накнада, како би се
приступило продужењу исплатног периода посебне новчане накнаде до испуњења првог
услова за остваривање права на пензију.

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

Да ли за издавање уверења о незапослености морам бити пријављена
на евиденцију Националне службе за запошљавање? Наиме, потребна
ми је потврда да сам незапослена, као део документације за подношење молбе факултету ради ослобађања дела школарине.
Да би лице добило уверење о незапослености које издаје НСЗ, потребно је да се налази на
евиденцији незапослених лица НСЗ, односно, да испуњава законске услове за пријаву на
евиденцију. Саветујемо да се јавите најближој организационој јединици Националне службе како бисте добили информације о потребној документацији и условима пријаве на евиденцију незапослених.
Брисана сам из евиденције незапослених лица због неблаговременог
јављања саветнику. Да ли могу, без обзира на ту чињеницу, ступити у
радни однос? Коме је потребно да се јавим у том случају?
Лице може да заснује радни однос без обзира да ли се налази или не налази на евиденцији незапослених лица Националне службе за запошљавање. Уговор о раду закључује се
са послодавцем који је у обавези да обави пријаву радника.
Уколико бих желео да волонтирам у некој установи, да ли је потребно да се претходно обратим НСЗ, као посреднику, односно, да ли НСЗ
неким документом или дозволом учествује у овом поступку или могу
директно да се јавим жељеној установи?
Нема потребе да се обраћате НСЗ, уколико сте већ пронашли послодавца, односно установу у којој ћете радити волонтерски.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Да ли су радна и здравствена књижица непотребна документа?

СИВА КЊИГА

У образложењу за укидање радне књижице наводи се да би привреда годишње уштедела 3,6 милиона евра.
Министарство рада не одобрава, јер је у питању јавна исправа на основу које се остварују значајна права из радног
односа и права за случај незапослености. Не постоји регистар или евиденција која садржи све податке од значаја за
остваривање тих права и који би могли да замене радну књижицу

У

најновијем издању „Сиве књиге“ Националне алијансе
за локални економски развој (НАЛЕД), наводи се да су
радна и здравствена књижица документи који немају
никакву употребну вредност и због тога би их требало
укинути. У „Сивој књизи“ која садржи 76 бирократских
процедура, препоручује се властима и да грађане растерете обавезе сталног подношења извода из матичне књиге рођених и
уверења о држављанству. Препоручује се и смањивање пореза
и доприноса на зараде за најмање 30 одсто, поједностављивање
процедуре повраћаја пореза на додату вредност при куповини
првог стана, веће укључивање приватног сектора у систем здравствене заштите, лакши упис непокретности у катастар, брже издавање грађевинских дозвола, као и укидање појединих такси ради
смањивања трошкова за привреду.

Проблеми - у сваком случају
У образложењу за укидање радне књижице наводи се да би
привреда годишње уштедела 3,6 милиона евра.
„Тај документ је непотребан, јер се подаци које садржи већ налазе у базама података институција, пре свега Фонда ПИО“, указао је НАЛЕД.

Министарство рада и запошљавања Србије оценило је да би
укидање радне књижице изазвало проблеме и запосленима и послодавцима.
„Укидање радне књижице изазвало би проблеме запосленима
и послодавцима код остваривања и утврђивања права из радног
односа, чији обим и висина зависе од времена проведеног у радном односу“, речено је у Министарству рада. Министарство рада
наводи да није моменат да се укида радна књижица, јер је то јавна
исправа на основу које се остварују значајна права из радног односа и права за случај незапослености. Како се наводи, не постоји
регистар или евиденција која садржи све податке који су од значаја за остваривање тих права и који би могли да замене радну
књижицу.

Слика стварности
У „Сивој књизи“ се наводи и да поседовање радне књижице
може да створи и проблеме запосленом у случају губитка или ако
послодавац намерно одуговлачи да је врати. Међу разлозима за
укидање здравствене књижице наводи се да она грађанима служи само да медицинска сестра пронађе њихов картон, док обавеза
поседовања подразумева застарелу, сувишну, скупу и често компликовану процедуру овере.
„С обзиром на то да на републичком нивоу постоји електронска база података о уплатама доприноса, а да осигураници поседују савремене личне карте, није јасно чему служе књижице“,
пише у „Сивој књизи“.
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Више од 170.000 људи је само у току ове године остало без
посла, показују најновији подаци Националне службе за запошљавање. Најугроженији су радници грађевинске, текстилне и
металне индустрије, али и угоститељства. Од 172.442 особе које су
током ове године остале без посла, 34.866 је проглашено за технолошки вишак, резултат је истраживања које је Национална служба
за запошљавање спровела у сарадњи са Америчком агенцијом за
међународни развој. Поменуто истраживање показало је да је у
Србији прошле године угашено 103.917 радних места, а највише
отказа подељено је у Војводини, затим у Београду, Шумадији и западној Србији. Људи који су остали без посла придружили су се
армији од 755.442 незапослена и биће део статистике која сведочи да трећина радно способних особа у нашој земљи нема посао.
Стручњаци Националне службе за запошљавање указују да ово
није коначан број радника који су ове године остали без посла, јер
се нису све особе пријавиле на евиденцију незапослених.
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката,
Ранка Савић, истиче да свакога дана више од 300 особа остане без
посла и скреће пажњу на чињеницу да више нема ни заштићених
занимања, ни „повлашћених“ диплома - без посла остају и врхунски менаџери и неквалификовани радници.
Представник Уније послодаваца Србије, Драгољуб Рајић, сматра да су отпуштања логична последица тешког стања у коме се
налази наша привреда и истиче да је промет у трговини за трећину мањи у односу на 2008. годину.
„Ако немате прилив новца, морате да отпуштате људе, и то је
закон тржишта који је неумољив“, казао је Рајић.
СМЦ
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Други велики резултат кампање „Питајте када’’

МАЊЕ ПАПИРОЛОГИЈЕ ЗА БОЛОВАЊЕ
Као обавезни документи и даље
остају извештај о привременој
спречености за рад, потврда о плати
запосленог за последња три месеца,
обрачун накнаде коју ће примати
током одсуства, као и фотокопија
уговора са банком о отварању
наменског рачуна за уплату зараде
коју од 31. дана рефундира држава
Грађани Србије од сада ће лакше и уз мање документације
моћи да отворе боловање и остваре право на накнаду зараде током
одсуства са посла, саопштила је Национална алијанса за локални
економски развој (Налед). Како се наводи, Министарство здравља
и Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) прихватили
су иницијативу Наледа и одлучили да од 11 докумената које је до
сада требало поднети, задрже само четири као обавезна. Централа
РФЗО упутила је свим филијалама упутство која документа више
нису потребна и нова процедура почиње одмах да се примењује.
Предлог Наледа односио се пре свега на смањење папирологије за труднице, али су Министарство и РФЗО прихватили да
поједностављивање поступка важи за све запослене који су на боловању дужем од 30 дана.
„Постигли смо стварно велику ствар, а то је да скратимо, да
смањимо папирологију, број одлазака на шалтер и број докумената који се подносе да би се остварила рефундација, да би привредник могао да добије натраг новац који је исплатио за трудничко боловање трудници, односно било којој другој особи која је на
боловању дуже од 30 дана“, објашњава Јелена Бојовић из Наледа.
Као обавезни документи и даље остају извештај о привременој спречености за рад (дознака), потврда о плати запосленог
за последња три месеца, обрачун накнаде коју ће примати током
одсуства (обрачун прави послодавац, а потврђује филијала РФЗО),
као и фотокопија уговора са банком о отварању наменског рачуна
за уплату зараде коју од 31. дана рефундира држава.
После укидања 138 парафискалних намета, ово је други велики резултат кампање „Питајте када“, коју Налед спроводи у
сарадњи с Радио-телевизијом Србије, Америчком агенцијом за
међународни развој (УСАИД) и Фондом за отворено друштво, уз
стручну подршку Удружења власника рачуноводствених агенција
(УВРА).

Родитељи сматрају да је ово важан корак, јер је за остваривање било какве накнаде било потребно много и времена и новца.
„То је велики помак у врло позитивном смислу. Сматрамо да је
било крајње непотребно оптеретити једну такву групу, као што су
труднице и породиље, двоструким документима и беспотребном
администрацијом“, каже Драгана Соћанин, из Удружења „Родитељ“. Раније су труднице, породиље и послодавци морали да прикупе 86 листова разне документације, од чега је чак 80 сада непотребно. Са поједностављеном процедуром, привреда ће уштедети
око 690 милиона динара годишње, што је довољно да се запосли
1.200 људи.
Кампања „Питајте када“ усмерена је на поједностављивање
бирократских процедура које штете привреди приликом пословања, што и те како утиче на отварање нових радних места.
Кампања коју је покренула Национална алијанса за локални економски развој се реализује емитовањем илустративних спотова
на РТС-у који указују на бирократске проблеме. Први спот у низу
приказује проблем који послодавац и запослена трудница имају
при остваривању права на накнаду код трудничког боловања и
породиљског одсуства.
За кампању је карактеристично да привредници и грађани
преко веб-сајта Наледа пријављују компликоване процедуре, које
ометају њихово пословање или свакодневно функционисање и постављају питања када ће одређени бирократски проблеми бити
решени. Сви прикупљени предлози се објављују на сајту Наледа, а
најзначајнија питања ће бити достављена у форми петиције председнику Владе РС и ресорним министрима од којих ће се тражити
конкретан одговор.
А.Б.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У БЛАЦУ
Сајам запошљавања у Блацу, одржан половином децембра, у
холу Дома културе, обележило је учешће 20 послодаваца и понуда
од око 200 радних места. Тражени су радници различитих профила: доктори, економисти, правници, конфекционари, грађевински
радници,...
Манифестацију су отворили председник Општине Блаце Радивоје Крстовић и директор Филијале Прокупље НСЗ Иван Зечевић, истакавши да је у Блацу незапосленост велики проблем и изразивши наду да ће бар део суграђана на сајму доћи до посла.
У складу са опредељењем НСЗ да се незапосленим младим
људима посвећује посебна пажња, на сајму су представници Више
пословне школе струковних студија делили информаторе о упису,
студирању и смеровима које нуди школа, а представници Канцеларије за младе брошуре о штетности дроге и насиља.
Посебну пажњу привукао је штанд младе предузетнице која је
покренула свој посао захваљујући средствима Националне службе
за самозапошљавање, а сада планира да у својој радњи „Мелани“
запосли још људи. На штанду су били изложени ручни радови - народне ношње, шајкаче, које је млада и талентована власница радње
сама сашила и извезла.

Бесплатна публикација о запошљавању

Највеће интересовање незапослених примећено је на штандовима новоотворених фирми TOTAL PELLET и MASTER MILK, чији су
представници примили велики број радних биографија и обавили
бројне интервјуе са кандидатима, тако да ће ускоро поједини кандидати бити позвани на разговор за посао.
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Тржиште рада у Војводини 2013.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Серија трибина израз је настојања организатора да ставе на располагање своју стручну помоћ
локалним самоуправама, послодавцима и незапосленима, у стварању привредног амбијента као
основног предуслова за већа запошљавања. Да би се ово остварило, један од основних корака је
израда и спровођење локалних акционих планова запошљавања
Домаћин трибине „Тржиште
рада у Војводини 2013. изазови - одговори“ била је Регионална привредна комора Суботице, а организатори
Национална служба за запошљавање - Покрајинска служба за запошљавање, Унија послодаваца Војводине и Привредна комора Војводине.
Повод одржавања скупа је изналажење могућности за унапређење
локалног и регионалног тржишта
рада, уз пуни допринос свих социјалних партнера.
Серија трибина „Тржиште рада
у Војводини 2013. изазови - одговори“ израз је настојања организатора
да ставе на располагање своју стручну помоћ локалним самоуправама, послодавцима и незапосленима у стварању привредног
амбијента као основног предуслова за већа запошљавања. Да би
се ово остварило, један од основних корака је израда и спровођење
локалних акционих планова запошљавања.
На трибини је разматрана ситуација на тржишту рада, као и
могућности унапређења и конкретизације сарадње институција
битних за функционисање тржишта рада и послодаваца. Представљени су досадашњи резултати Локалног савета за запошљавање
и изложени предлози за унапређење рада у 2013. години.
Директор Покрајинске службе за запошљавање, Владимир Срдић, у свом обраћању упознао је присутне са мерама активне политике запошљавања које спроводи Национална служба и резултатима који су остварени у Војводини у периоду од 2009. до 2011.
године. Истакао је да је у том периоду пласирано 5,8 милијарди
динара, што је резултирало запошљавањем 40.000 хиљада лица
са евиденције незапослених. Оснивање локалних савета за запошљавање и доношење локалних акционих планова запошљавања
је пример добре праксе коју треба наставити и унапређивати.
У име Уније послодаваца присутнима се обратио председник
Станко Крстин. Говорио је о унапређењу привредног амбијента и

организовању послодаваца као предусловима за запошљавање, али и о
сарадњи са Националном службом
из угла послодаваца.
„Радно место није инструмент
за стварање средстава, већ могућност остварења сваког човека.
Стварање доброг пословног амбијента је предуслов за успешно тржиште рада, као и увођење система
плаћања и уређен и транспарентан
порески систем“, рекао је Крстин,
најављујући и новине које ће донети
нови Закон о раду.
Представница ,,Интершпеда“ изнела је своја позитивна искуства у сарадњи са НСЗ Филијала Суботица и посебно истакла
програм „Стручне праксе“ као веома добар. Јожеф Мишколци,
предузетник из Суботице, говорио је о запошљавању особа са инвалидитетом, уз напомену да би било добро да се у законској регулативи одређене ствари измене, јер у пракси нису у потпуности
применљиве.
Мирослав Шпановић, потпредседник ПУПС-а, истакао је важност социјалног предузетништва, као и значај развоја пољопривреде у Војводини.
Помоћник градоначелника Суботице, Љубен Христов, позвао
је на сарадњу све социјалне партнере и суботичке предузетнике.
„Пре постављења на место заменика градоначелника, радио
сам у привреди, па су ми проблеми везани за ову тематику веома
блиски“, нагласио је Христов.
Закључак трибине је да је неопходно укључивање свих социјалних партнера у социјални дијалог, у циљу унапређења мера
активне политике запошљавања.
ЦЗИ

Захвалница Филијали Краљево НСЗ

УСПЕШНА САРАДЊА

Сарадња краљевачке филијале и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ подразумева
посредовање у запошљавању нових кадрова, селекцију лица са евиденције НСЗ, тестирање
кандидата, као и учешће у активним мерама запошљавања
На Дан библиотекара, 14.12.2012.
године, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ из Краљева доделила је захвалницу Филијали Краљево Националне
службе за запошљавање, а поводом вишегодишње успешне сарадње. Драгана
Типсаревић, управница Народне библиотеке, уручила је захвалницу директору
Филијале Краљево Владану Шекуларцу,
на свечаности уприличеној у просторијама библиотеке.
Сарадња краљевачке филијале и
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ подразумева посредовање у запошљавању нових кадрова, селекцију лица са евиденције НСЗ и тестирање кандидата од стране
стручног сарадника за професионалну оријентацију. Народна библиотека је аплицирала за програм „Стручна пракса“ и примила
три особе које су обучене за рад на месту библиотекара. По истеку
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стручне праксе лица су засновала и радни однос уз полагање државног стручног
испита, што сведочи о томе да су се доказали на свом радном месту.
Једна од запажених мера активне
политике запошљавања НСЗ, а која је
своју сврху у потпуности испунила, јесу
јавни радови за особе са инвалидитетом.
Народна библиотека је на јавни конкурс
НСЗ поднела пројекат дигитализације и
очувања архивске грађе. Три особе са инвалидитетом радиле су 6 месеци на Завичајном одељењу Народне библиотеке,
на реализацији пројекта од ширег друштвеног интереса, што им
је пружило могућност да стекну нова знања и вештине и активно
се укључе у сферу рада. На послу су били одлично прихваћени и
колеге за њих имају само речи хвале.
ЦЗИ

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

Уставни суд исправио спорну одредбу

ПОВРЕДА НА РАДУ
И ВАН РАДНОГ МЕСТА

Сваке године се непосредно на радном месту и у доласку на посао или одласку кући, повреди 20.000 запослених,
говоре подаци Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Уставни суд одлучио да повреде на путу од
посла до куће и обрнуто поново спадају у повреде на раду

Н

а иницијативу Савеза самосталних синдиката Србије,
Уставни суд је прогласио неуставном одредбу Закона о
здравственом осигурању, којом се повредом на раду сматра само она повреда која се догоди у процесу рада. Повреде на путу од посла до куће и обрнуто поново спадају
у повреде на раду. Тако је суд исправио неправду коју је, пре годину
дана, проузроковала спорна одредба.
„Извесно је да се годишње у нашој земљи повреди око 25.000
запослених, али нема евиденције колико се несрећа догоди изван
самог процеса рада“, каже за „Новости“ Вера Божић Трефалт, директорка Управе за безбедност и здравље на раду. Како би се установио
тачан број свих повреда на раду, прави се јединствени регистар у
који ће се сливати подаци свих надлежних служби. Тако ће се знати
шта су узроци и последице повреда, које прописе треба осавременити и у којим делатностима појачати инспекцијски надзор. Због
правне сигурности запослених потребно је уједначити дефиницију
повреде на раду у законима у којима се она помиње.

На терет фонда
Накнаду за повреду на раду исплаћује послодавац. Републички фонд за здравствено осигурање уплаћује боловање
само у два случаја.
„У питању су повреде на раду код предузетника - на пример, таксиста, слободних уметника, власника радњи и свештеника. Уколико је запослени био у фирми која је у стечају, а већ
је био на боловању због повреде на раду, онда и такве повреде
иду у потпуности на терет нашег фонда“, наводи Сања Миросављевић, из Републичког фонда за здравствено осигурање.

„Тек тада бисмо, први пут, имали тачан списак свих повреда, а
самим тим бисмо могли да знамо у којим је делатностима потребно
појачати инспекцијске надзоре, које је прописе потребно осавременити, који су најчешћи узроци и кривци несрећа“, каже Вера Божић
Трефалт.
Док се чека увођење новог софтвера, анализа стања се прави на
основу података Инспектората за рад.
„Највише смртних исхода и тешких несрећа било је по градилиштима, али и у индустрији, саобраћају, складиштењу. Само од
почетка ове године погинуло је 36 радника, и то углавном у првој
смени“, објашњава Драгољуб Пеурача, директор Инспектората за
рад. Међу најчешћим узроцима тешких повреда на раду већ су традиционално небезбедан рад на висини и на непрописно монтираним

скелама, неношење заштитног шлема и заштитног опасача за рад на
висини, ангажовање радника на црно...
Накнаду штете запосленима, међутим, плаћају само државни
фондови - здравствени и пензијски. Први плаћа боловање од сто одсто уместо 65 одсто, колико би покривали у случају класичне повреде, а даје новац и за рехабилитацију. Пензијски фонд плаћа накнаду
за телесно оштећење, али је она поприлично скромна.
„Висина новчане накнаде за телесно оштећење одређује се у
зависности од утврђеног процента телесног оштећења, од 30 до 100
одсто и о томе одлучује надлежна инвалидска комисија“, објашњавају у Сектору за медицинско вештачење Фонда ПИО. Основица за
стопроцентно оштећење је у овом тренутку 6.432 динара и ова накнада се, на пример, добија у случају губитка оба екстремитета, вида,
слуха...
У случају да радник жели да тражи додатну одштету, било зато
што послодавац није спречио несрећу или због „душевног бола и
стреса“, мора да поднесе приватну тужбу против сопственог шефа.
То се, међутим, у пракси веома ретко дешава, не само због страха од
губитка посла, већ и што грађанске парнице трају најмање две-три
године.
„Србија има сличне прописе као и земље у окружењу и у ЕУ, али
је разлика у томе што се они код нас не поштују. Разлика је и у менталитету, јер наши послодавци превенцију третирају као трошак, док,
на пример, Немци и Словенци на њу гледају као на инвестицију“,
каже Вера Божић Трефалт.
У Управи за безбедност и здравље на раду кажу да је повреда на
раду и она сат времена у доласку и сат времена по одласку са посла.
Тада инспекција не излази на терен како би утврдила околности, али
се у записник уписује да је до несреће дошло у радно време.
А.Б.

Без партиципације
Више од 14 месеци запослени су за повреде које се догоде
у доласку на посао или одласку са посла ишли на обично боловање и добијали накнаду од 65 одсто зараде. Изменом закона
сада имају право на 100 одсто зараде.
„Још једна погодност јесте да ако запослени претрпе такву повреду ослобођени су плаћања партиципације. Примера
ради, ако запослени претрпи повреду и мора да остане у болници на лечењу, неће морати да плаћа, колико је сада кревет,
50 динара по болничком дану“, наводи Александар Марковић,
из Савеза самосталних синдиката Србије.
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Поводом 91 године служби запошљавања у Србији

ИСТОРИЈА ТРЖИШТА РАДА
Удружење пензионера Националне службе за запошљавање, које поред осталих циљева негује и историјску
традицију институција тржишта рада у Србији, подсећа да је запошљавање доследно законски уређивано још
у 19. веку. На нашим просторима су постојале, чак и за данашње услове веома напредне, институције тржишта
рада, које су у неким аспектима имале функције данас неоправдано заборављене

Д

ан запошљавања у Србији обележава се 14. децембра,
као историјска успомена на исти датум 1921. године, када је краљ Александар Карађорђевић донео указ
којим је проглашен Закон о раденицима за територију
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Овог 14. децембра
навршила се 91 година постојања институција тржишта рада у
Србији, а таквом историјском годишњицом и традицијом може
се похвалити само мали број организација у Србији.
Удружење пензионера Националне службе за запошљавање, које поред осталих циљева негује и историјску традицију
институција тржишта рада у Србији, свим садашњим и бившим
радницима служби запошљавања у Србији честита Дан службе.
Овај значајан дан прилика је да се подсетимо наше историје, јер
они који не поштују своју историју и традицију, немају шта да
очекују ни од будућности.

запосленим радницима који су „по нужди и без своје воље осиромашили“. Према Уставу из 1869. године, „Срби имају једнака
права на сва државна звања, уколико испуне услове, законом
прописане и имају способности за то“.
У Кривичном законику који је потписао председник министарског савета М. Гарашанин 1887. године, стоји: „Уговор о служби закључује се или кад се то запише код полицијских власти у
служитељску исправу, или кад господар и слуга начине писмени
уговор па га код полицијске власти потврде“ и да „сваки газда дужан је свога новог слугу најдаље за 24 сахата власти пријавити“.
Полицијска власт евидентира и раскид уговора о служби.
У Србији је 1910. године донет Закон о радњама, у којем се
први пут, у два члана (чл. 83 и чл. 84), регулише питање берзе
рада. Закон каже да „ради бољег распореда радних снага могу
послодавачке и радничке организације по међусобном споразуму установљавати по потреби берзе рада. Општине у којима се
такве берзе установе дужне су им ставити на располагање потребне локале као и остале материјалне потребе“. Радницима је
признато право, када путују из једног места у друго ради тражења посла, да се служе „железницама, лађама и поштанским
колима у половини обичне цене кад путују најнижом класом“.
Влада Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, одмах након
проглашења уједињења крајем 1918. године, издаје Наређење
за организацију Државног посредовања рада, а питањем посредовања рада бавило се Одељење за заштиту радника у оквиру
Министарства за социјалну политику.

Овом приликом указаћемо на корене настанка идеје о берзама рада до почетка Другог светског рата, чији је централни
део 14. октобар 1921. године, а неком другом пригодом можемо
говорити и о берзама рада новијег периода, као и о предлозима
које Удружење пензионера Националне службе за запошљавање
може дати за унапређивање стратегије и политике тржишта
рада у Србији.
Вероватно би приљежни истраживачи могли да иду и у
даљу историју, али ми ћемо почети од Устава Књажевства Србије из 1835. године (тзв. Сретенски устав Милоша Обреновића)
који, поред осталог, предвиђа да је „сваком грађанину отворен
пут ка свим чиновима, како се само нађе да је способан и достојан
к њима“. У овом документу је регулисано и право запошљавања
странаца.
Султанов хатишериф из 1835. године, који је самим усвајањем постао и нови Устав Србије, уређује положај чиновника
и предвиђа „праведну дневну исплату сиромашним људима“.
Уредба о плати чиновника из 1841. године каже да „ако Пратитељство (Влада) укине нека места као сувишна, чиновници који
остану без службе, за време док се у за њих одговарајућу службу
не врате, имају примати уредно половину плате, коју су као активни званичници у њој имали. Сваки такав чиновник биће обавезан обављати оне дужности за које је способан, ако то према
указаној потреби Влада буде од њега захтевала“.
Уредбом о еснафима из 1847. године регулисано је питање
„ученика на изучавању заната, калфи, еснафских мајстора и трговаца, уређење еснафа, еснафских скупштина, заната, кафана и
меана, трговине природним производима“. Према Уредби, еснафи и полицијске власти бринули су се о евиденцији при изучавању заната и посредовању при запошљавању. Тако су еснафске
организације, први пут организовано, зачеле улогу будућих берзи рада, бироа или служби за запошљавање.
Крајем 1850. године донето је решење којим се обавезују
државни органи Кнежевине Србије да се старају и помажу не-
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Овим је у најкраћем указано на активности тражишта рада
до централног догађаја - доношења Закона о раденицима, 14.
децембра 1921. године. Закон о заштити раденика је проглашен
Указом Краља Александра Карађорђевића, следећим текстом:
„Ми Александар 1, по милости Божјој и вољи Народној, краљ
Срба, Хрвата и Словенаца, проглашавамо и објављујемо свима и
сваком да је Законодавни одбор Народне скупштине на редовној
седници одржаној 14. децембра 1921. године усвојио Закон о заштити раденика“.
Члан 1. овог закона гласи: „Под овај закон потпадају сва занатска, индустријска, трговачка, саобраћајна, рударска и њима
слична предузећа и радње на територији Краљевине, у којима
је запослено помоћно особље, без обзира на то коме припадају,
приватним лицима или јавним телима, да ли се обављају стално или привремено, да ли постоје у виду главних или споредних
предузећа, која се обављају узгредно уз друга предузећа као и
да ли функционишу у виду потпуно самосталних предузећа или
као саставни део пољопривредних и шумских газдинстава“.
Одељак четврти овог закона односи се на берзе рада. Његов члан 70. гласи: „У циљу правилног регулисања радне пијаце,
свих врста раденика, без разлике пола у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, оснивају се државне берзе рада и то: 1) Средишна берза рада за целу Краљевину са седиштем у Београду и 2)
месне берзе рада у свим привредно јаче развијеним местима на
предњој територији“.
Члан 71. Закона дефинише шта је циљ берзи рада: „1) да раде
на организацији домаће радне пијаце; 2) да раде на сузбијању
беспослице; 3) да се старају о упошљавању раденика; 4) да се у
случају потребе брину о њиховој исхрани, смештају и да дају попутнину (Виатикум)“, док следећи члан дефинише да су државне
берзе рада дужне да све своје послове обављају бесплатно и непристрасно. Даље, у члану 73. Закона, стоји да „у случају штрајка
или искључења, државне берзе рада неће вршити посредовање
рада за она предузећа у којима влада штрајк или искључење, све
док ови у њима не би били дефинитивно окончани“.
Наравно, пажњу заслужују и други чланови овог закона. У
циљу правилне примене закона министар социјалне политике је
био овлашћен да разреже „нарочити порез“ на све послодавце и
раднике ради помагања незапослених радника и оснивања радничких склоништа (преноћишта). У вези примене овог закона,
1925. године донет је и Правилник о упослењу страних радника,
а 1927. године предвиђена је у Финансијском закону могућност
образовања Фонда за давање јефтиних зајмова за подизање радничких станова. Након доношења Закона о раденицима, политика тржишта рада је даље допуњавана све до почетка Другог
светског рата.
Југославија је 1927. године ратификовала Међународну конвенцију о незапослености (бр. 2) из 1919. године, којом је предвиђено организовање службе посредовања рада као државне
или као самосталне службе, на паритетној основи, уз учешће
представника државе. Крајем 1927. године, у складу са Конвенцијом, Југославија је донела Уредбу о организацији службе посредовања рада, давања непосредне помоћи незапосленим радницима, као и давања јефтиних зајмова за подизање радничких
станова.
Ступањем на снагу ове уредбе, служба збрињавања незапослених радника није више државна служба већ јавна самоуправна служба која се финансира из сопствених приреза за
незапосленост. Јавне берзе рада састоје се из Управог одбора,
Равнатељства, шефа и потребног особља. У Споразуму о врбовању и ангажовању пољопривредних сезонских радника за Немачку, стоји да ће се ангажовање вршити по групама, а након
објашњења услова уговора, радник ће у присуству чиновника
берзе рада потписати радни уговор.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наредба о приватно - професионалим берзама рада, донета 1928. године, дефинише да су то „оне радње, послујуће у виду
обртничких предузећа, које се баве пословима посредовања рада
радницима у циљу зараде“. Ова наредба имала је за циљ и да
заштити незапосленог радника од претеране експлоатације од
стране ималаца посредничких радњи за налажење упослења.
Инвалидским законом из 1931. године детаљно је уређено пи-

тање првенственог запошљавања лица заштићених овим законом преко јавних берзи рада, затим код државних и самоуправних надлештава и установа, као и у великим предузећима са
више од 50 радника и на великим поседима са преко 100 хектара.
У Правилнику о повлашћеној вожњи незапослених радника из
1931. године, регулисано је да незапослени радници уживају повластицу у вожњи од 50% нормалне возне цене у трећем разреду
возова.
Уредбом о запослењу страних држављана из 1935. године
регулисано је питање запослења страних држављана, тако што
надлежна власт може издати дозволу за рад тек пошто надлежна јавна берза рада провери да ли има домаћих незапослених
радника, који би радили те послове. Решењем министра социјалне политике из 1940. године образована је у Београду Главна
управа за посредовање рада за подручје Дунавске, Врбаске,
Дринске, Зетске, Моравске и Вардарске бановине и Управе града
Београда.
Намера нам је била да укажемо да су и у давним временима
на нашим просторима постојале, чак и за данашње услове веома напредне, институције тржишта рада, које су у неким аспектима имале функције које су данас неоправдано заборављене.
Имамо поштовања вредну традицију и историју тржишта рада
у Србији, коју треба да уважавамо и негујемо, сећајући се бројних претходника који су на овим пословима уложили себе и омогућили будућим генерацијама да се ослоне на један веома богат
садржај инструментарија тржишта рада, који треба да се даље
унапређује и шири.
Београд, 14. децембра 2012. године
Др Југослав Мијатовић
Удружење пензионера Националне службе за запошљавање
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000

Балканска 33
тел. 037/412-501

ПОКРАЈИНСКА
СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад

Ниш

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900
Железничка 22
тел. 031/590-600
Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-901

ПОКРАЈИНСКА
СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

