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Економија у рЕгиону

КАКО ПРОНАЋИ
РАВНОТЕЖУ

Под притиском спољашњег окружења, конкурентнијих економија
и недовољних прихода, владе земаља ЈИЕ6 траже начине да
побољшају ефикасност, реформишу тржиште рада, привуку стране
инвестиције, обнове извозне капацитете

нови подстицаји за добровољнЕ пЕнзијЕ

ДУГОРОЧНА ШТЕДЊА

Уплата пензијског доприноса у добровољне пензијске фондове из
средстава послодавца ослобађа се плаћања пореза на доходак
грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање до износа од
5.214 динара

модЕл социјалнЕ корпЕ

ПРИНЦИП
ДОБРОВОЉНОСТИ
Како би се очувала куповна моћ становништва, већ неколико
месеци се ради на креирању модела социјалне корпе који би
обухватио основне животне намирнице по повољним ценама
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Економије шест земаља Југоисточне Европе (ЈИЕ6), посматране
у целини, на почетку 2013. године суочавају се са великим ризицима,
каже се у редовном економском извештају Светске банке. Извештај
обухвата Албанију, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Косово, БЈР Македонију и Србију, а предвиђа да ће пут ка трајном опоравку бити
тежак, те да ће раст у 2013. години у најбољем случају бити успорен,
уз значајне ризике.
Проблем током ове године може представљати опоравак еврозоне, као и високе цене стандардизованих производа на међународним
тржиштима, што су ризици на које су све земље у овом региону веома
осетљиве. Нови скок цена хране, такође, могао би да повећа сиромаштво и изврши додатни притисак на средњу класу. У условима овакве
неизвесности, Албанија, Црна Гора и Србија посебно морају да буду
истрајне у смањењу фискалних дефицита и снижавању јавног дуга,
иако истовремено морају да наставе са побољшањем инвестиционе
климе и реформама тржишта рада и јавног сектора.
Добровољни пензијски фондови су облик дугорочне штедње за
старост и сваки грађанин има избор да ли жели да се учлани и колико
жели да уплаћује. Ови фондови се користе искључиво за дугорочну
штедњу и под строгом су контролом Народне банке Србије. Улагањем
у добровољни пензијски фонд можете остварити додатну пензију, а
редовна пензија ни на који начин није везана за ова улагања.
Народна банка Србије саопштила је да се од 1. фебруара примењује нови износ пореске олакшице за уплате у добровољне пензијске фондове, увећан са досадашњих 4.647 на 5.214 динара. Тако
се уплата пензијског доприноса у добровољне пензијске фондове из
средстава послодавца ослобађа плаћања пореза на доходак грађана
и доприноса за обавезно социјално осигурање до износа од 5.214 динара по запосленом месечно. Уплате у истом износу које послодавац
обавља путем административне забране, обуставом и плаћањем из
зараде запосленог, такође су ослобођене плаћања пореза.
Како би се очувала куповна моћ становништва, пре свих социјално угрожених категорија, већ неколико месеци се ради на креирању
модела социјалне корпе који би обухватио основне животне намирнице по повољним ценама. Према најавама Владимира Матовића,
саветника министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, овај модел би требало да буде представљен до краја фебруара.
„Социјална корпа се неће односити само на социјално угрожене категорије, већ се заснива на основним животним потребама целокупног становништва, па ће садржати производе од прехране до
средстава за хигијену. Овакав концепт је добровољан и заснива се на
друштвеној одговорности. Представља логичан наставак промене пословног амбијента започетог декларацијом коју су потписали највећи
трговци, у децембру прошле године“, истакао је Матовић и нагласио
да држава не арбитрира на тржишту фиксирањем цена, већ усмерава
у границама својих овлашћења, уважавајући специфичности сваке
компаније појединачно.
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Производи Млекаре „Шабац’’ ускоро на тржишту ЕУ

од ТрадИЦИјЕ до ИЗвоЗа
Досадашњи развој компаније има узлазну путању, због чега она са много наде улази у нове
инвестиције и нове пословне подухвате, који гарантују даљи развој, проширење капацитета и
пласман производа на домаће и инострано тржиште

М

лекара „Шабац“ постоји више од 70 година, а када
је 2004. године извршена приватизација, постала
је чланица Концерна „Фармаком МБ“. Основна делатност компаније која упошљава 500 радника и сарађује са 4.000 коопераната је производња и прерада млека и млечних производа. И за домаће и за страно тржиште,
Млекара „Шабац“ дневно преради 250 тона млека.
Након приватизације, компанија бележи врло интензиван
развој. За кратко време увећава своје капацитете, модернизује
производњу и бележи велики раст улаза млека са некадашњих 70
тона на 240 тона. Направљене су велике инвестиције и у сваком
сегменту је дошло до повећања капацитета. Замењена је готово
сва опрема, а проширени су и капацитети који су омогућили квалитетан рад.
За протеклих 6 година инвестирано је у сваки погон, сваки
производ је добио нове, савремене производне линије, са циљем
да производи буду највишег квалитета. Почетком 2008. године
пуштена је у рад нова фабрика - Погон стерилних производа, у
којем се производе сви млечни напици. Такође, Млекара „Шабац“
има и дугу, богату традицију прављења сирева и сирних намаза,
попут чувеног „Сирка“ или „Ала кајмака“, младог и фета сира који
се производе на потпуно аутоматизованој линији, у заштићеној
зони, са стерилним ваздухом. Реч је о најмодернијој и највећој линији ове врсте у свету. Начин производње је у целости у складу са
природом, без вештачких додатака и конзерванса.
Шабачка млекара је једина која потпуно контролише све сегменте у производњи својих сирева, што подразумева и производњу амбалаже у строго контролисаним, хигијенским условима.
Ово је један од важних фактора у постизању и константности квалитета, јер сопствена амбалажа пружа потпуну заштиту производа.
Данас су производи Млекаре „Шабац“ међу лидерима на домаћем простору, али и у региону. За производе као што су „Фета“,
„Сирко“ и „Ала кајмак“, постоји велико интересовање не само
у региону, већ и у Европи, али и ван европских граница, о чему
сведочи и извоз производа у Америку. Досадашњи развој компаније има узлазну путању, због чега она са много наде улази у
нове инвестиције и нове пословне подухвате, који гарантују даљи
развој, проширење капацитета и пласман производа на домаће и
инострано тржиште. Богат производни програм осваја домаће и
регионално тржиште, и у исто време представља велики извозни
потенцијал. Зато не треба да чуди што је ова компанија испунила
све услове за извоз у Европску унију и што ће постати једини домаћи прерађивач млека који ће извозити на руско, америчко и европско тржиште. Иако су тржишта и услови за дозволе различити,
и за стране и за домаће купце квалитет производа је исти. Хасап
стандард обавезан је за Русију, за Казахстан Халал, за америчке
купце потврда трајности, за земље у окружењу декларација је гарант, а код нас - редовне контроле.
Према речима директора Зорана Матића, за шабачке производе заинтересовани су дистрибутери у Литванији, Белгији и
Шведској.
„Планирамо да на та тржишта испоручимо око 500 тона производа. Надамо се да ће први купци бити српски држављани на
привременом раду у тим земљама, а они ће и најбоље рекламирати шабачке производе“, рекао је Матић.
Шабачка млекара дневно преради 250 тона млека, а трећина
производње се извози на тржишта Русије, Америке, Казахстана,
Украјине, Азербејџана и земаља у окружењу. За европску дозво-

лу, уз савремену технологију и стандарде, неопходни су били и
сарадња са великим фармама и додатне анализе. Уговор са ПКБ
обезбедио је прилив млека истог квалитета, а пола милиона евра
уложено је у лабораторију и електронска мерења.
“Не разликује се рад било ког стручњака у Европи у односу
на наш рад, у истим условима и са истом апаратуром”, каже Весна
Ђерић, шеф лабораторије.
На европски пут шабачки производи кренуће почетком марта. Прва тржишта су балтичке земље, а потом Скандинавија. Купци из Летоније заинтересовани су за „Фету“. Прошле године из
Шапца је само за руско тржиште отишло 3.000 тона производа.
За две године, уз Европу, а ускоро и тржиште Африке, у компанији најављују, уместо садашњих 35 одсто, половину производње
у извозу. За домаће купце, како кажу, најбитније је да нема најаве
поскупљења, ни млека, ни млечних производа.
СМЦ

Инвестиције у развој
У периоду од приватизације до данас, Млекара „Шабац“
убрзано напредује и улаже велике инвестиције у своју производњу и развој. Осим инвестиција које су везане за капацитете,
односно пунилице које је млекара набавила у последње време, неке од инвестиција се односе на изградњу високорегалног складишта са преко 3000 палетних места, затим изградњу
погона за фактичку производњу пластичне и картонске амбалаже, као и изградњу нове фабрике за кисело млечне производе, како би се на тај начин растеретили постојећи погони и на
неки начин комплетирала цела постојећа палета производа,
односно како би се приступило производњи нових производа,
као и нове врсте паковања.
Свим досадашњим инвестицијама, компанија је потпуно
спремна да оствари планирану дневну прераду од 400.000
литара млека. Млекара „Шабац“ је недавно, поводом обележавања своје славе, свечано уручила признања најуспешнијим
произвођачима млека. Додељене су златне плакете најбољима
у прошлој години - са произведених 603.000 литара млека у
2012, по други пут се издвојила породична фарма Божић из
села Маова. Изузетне резултате постигли су и Зоран Јадрановић из Добрића и Оливера Латиновић из Накова у Војводини.

Нови подстицаји за добровољне пензије

ДУГОРОЧНА ШТЕДЊА
Уплата пензијског доприноса у добровољне пензијске фондове из средстава послодавца ослобађа
се плаћања пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање до износа од
5.214 динара по запосленом месечно
Добровољни пензијски фондови су облик дугорочне штедње
за старост и сваки грађанин има избор да ли жели да се учлани
и колико жели да уплаћује. Ови фондови се користе искључиво
за дугорочну штедњу и под строгом су контролом Народне банке
Србије. Улагањем у добровољни пензијски фонд можете остварити
додатну пензију, а редовна пензија ни на који начин није везана за
ова улагања.
Народна банка Србије (НБС) саопштила је да се од 1. фебруара
примењује нови износ пореске олакшице за уплате у добровољне
пензијске фондове, увећан са досадашњих 4.647 на 5.214 динара. Тако се уплата пензијског доприноса у добровољне пензијске
фондове из средстава послодавца ослобађа плаћања пореза на
доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање
до износа од 5.214 динара по запосленом месечно. Уплате у истом
износу које послодавац обавља путем административне забране,
обуставом и плаћањем из зараде запосленог, такође су ослобођене
плаћања пореза.

У 2006. години, када су добровољни пензијски фондови започели пословање, пореска олакшица је износила 3.000 динара и од
тада се, на основу одлука Владе Србије, обавља усклађивање тог
износа са висином инфлације у претходној години. С тим у вези,
уобичајено је да се чланови фондова, приликом опредељивања за
висину месечних уплата у пензијске фондове, руководе утврђеном висином неопорезивог износа, па и просечни износ месечног
доприноса по члану фонда континуирано расте од оснивања добровољних пензијских фондова, наведено је у саопштењу Народне
банкe Србије.
Пензијски допринос у добровољни пензијски фонд уплаћује:
- физичко лице (може бити и незапослено лице) или друго
лице за рачун физичког лица, организатор, у своје име и за рачун
запосленог, односно члана синдиката, у складу са пензијским планом или
- послодавац у име и за рачун запосленог, у складу са уговором о чланству између члана добровољног пензијског фонда и
друштва за управљање.
Пре него што се учланите у добровољни пензијски фонд, у Народној банци саветују да прикупите и упоредите податке о више
добровољних пензијских фондова. Информације о добровољним
пензијским фондовима можете добити у канцеларијама друштва
за управљање и од њихових посредника. Основни извор података је проспект добровољног пензијског фонда. Будите опрезни са
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примерима износа пензија који вам могу бити приказани - питајте
колики су приноси и накнаде коришћени у рачуници и размислите да ли вам делују реално.
Висина ваших средстава у добровољном пензијском фонду
није гарантована, већ зависи од висине уплаћених доприноса, фреквентности и дужине периода уплата, од приноса које добровољни
пензијски фонд оствари, као и накнада које наплаћује друштво за
управљање добровољним пензијским фондом. Ако добровољни
пензијски фонд у који уплаћујете доприносе не испуњава ваша
очекивања, можете средства са свог индивидуалног рачуна пренети у други добровољни пензијски фонд.
А.Б.

Основице за фебруар, март и
април више за 5,96 одсто
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
подсетио је грађане који сами плаћају допринос за пензије да
од уплате за фебруар важе нове основице осигурања - више
за 5,96 одсто. До повећања износа основице дошло је, како се
наводи у саопштењу, због усклађивања са кретањем зарада у
претходном кварталу.
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о
доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 21.216 динара, а највиша пет просечних
плата, односно 303.085 динара. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 22 одсто, што значи да ће се месечни
издатак кретати у распону од 4.667,52 до 66.678,70 динара. Ти
износи примењиваће се за уплате доприноса за фебруар, март
и април 2013. године.
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Признања за успешно пословање

спрЕмнИ да мЕЊајУ свЕТ
„Греше улагачи који у Србију долазе због јефтине радне снаге, јер то дугорочно није паметан пут.
Страни инвеститори којима је битно да буду близу свог тржишта и да имају одличне запослене, треба
да инвестирају у Србију. Она је право место за све који траже младе, образоване и паметне људе,
спремне да мењају свет око себе“, каже Давид Бањаи, директор фабрике “Бол пекиџинг” у Београду,
недавно проглашен за пословног човека године

А

меричка фабрика која је прошле године у нашој земљи
остварила рекордну производњу од 1,3 милијарде лименки, од чега је 85 одсто било намењено извозу, у 2013.
години планира да произведе 1,5 милијарди лименки,
од којих ће такође већина бити за извоз. Ова компанија
постоји од 1880. године, без већих проблема опстаје на великим и
развијеним тржиштима, али и на онима која тек настају.
У фабрици “Бол пекиџинг” (Ball packaging) у Београду раде
свега 182 радника и према речима њеног директора, сав успех
дугује њима. Запослени имају прилику да се максимално покажу,
да доносе одлуке и буду одговорни за њих.

„Уколико већ имате добар производ и тржиште, онда вам
само преостаје да препознате и искористите сваку шансу“, каже
Давид Бањаи, што потврђује и чињеница да је тржиште лименки
вишеструко порасло, иако није ни постојало 2005. године, када је
„Бол пекиџинг“ дошао у Србију.
Све то је имао у виду и жири Клуба привредних новинара из
15 редакција, који је недавно, у Привредној комори Србије, Давиду
Бањаи једногласно доделио признање „Пословни човек године“.
Традиционалне награде у виду реплике Златног динара цара Душана, жири Клуба привредних новинара додељује најуспешнијем
пословном човеку и менаџерима, као и најуспешнијим компанијама.

Златна плакета за одрживост домаће производње припала
је предузећу „Импол - Севал“ и менаџеру Нинку Тешићу, а у категорији „Инвестиција године“ признање је уручено генералном
директору Термоелектране „Костолац“ Драгану Јовановићу, док је
предузећу „Карлсберг“ (Carlzberg) припало признање за иновације
и реструктурирање фирме које је довело до смањења трошкова.
„Млади менаџер године“ је Саша Поздер, директор предузећа „Макет саут ист Јуроп“ (Maquet South East Europe). Плакете
и признања „Менаџер године“ добили су Родољуб Милошевић из
предузећа за производњу дечије хране „Флори“, професор Александар Родић из Центра за роботику „Института Михајло Пупин“
- за развој и примену науке, а исто признање припало је и Миодрагу Здравковићу из удружења „Лесковачки ајвар“ - за афирмацију женског предузетништва. Добитници награде су и Миломир
Тошовић из предузећа „Котленик промет“ - за улагање у сточарство, Божа Александровић из Подрума „Александровић“ - за развој виноградарства, Драган Кузмановић из „Домиса“ - за улагања
у енергетску ефиканост. Плакету је добио и Милинко Цицмил за
инвестиције у туризам, односно Бању Врдник и хотел „Премијер
аква“, а признање „Менаџер године“ припало је и директору Београдске филхармоније Ивану Тасовцу, за афирмацију класичне
музике.
Новинарка „Танјуга“ Гордана Дивнић добитник је овогодишње
награде Клуба привредних новинара „Златно перо“, која се традиционално додељује за привредно новинарство, а исто признање
понео је и њен колега из Радио телевизије Србије, Милан Поповић,
аутор ТВ емисије „Задња кућа, Србија“.

Признања Прокредит банке
Најуспешнији предузетници, мала и средња предузећа, који
су прошле године имали изузетне пословне резултате, награђени су признањем „Пробизнис лидер“, које већ седму годину заредом додељује Прокредит банка. Ове године у конкуренцији је
било више од 300 предузетника и малих и средњих предузећа, а
у финални избор ушло је 120. Признање су добиле по три фирме у
свакој категорији, а додељена је и посебна награда за унапређење
енергетске ефикасности.
Признање за најуспешније пословање у категорији средњих предузећа добиле су фирме „Лазар“ из Блаца, „Матис“ из Ивањице
и „Бахус“ из Параћина. У категорији малих предузећа награђени су: „Олекс“ из Ужица, „МНГ пластик - Гогић“ из Инђије и „РТ-транс“
из Земуна.
Најбољи предузетници су „Стакс“ из Коњевића код Чачка, „Бамбино“ из Суботице и винарија „Подрум Радовановић“ из Крњева
код Велике Плане.
Признање за унапређење енергетске ефикасности припало је домаћем ИТ предузећу „Интек“ из Новог Сада. „Интек“ је лане започео изградњу новог пословног објекта, по најсавременијим стандардима, на око хиљаду квадрата, где се очекује чак 74 одсто мања
потрошња струје и емисија угљен-диоксида, него у истом објекту грађеном на класичан начин.
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Економија у региону

КАКО ПРОНАЋИ РАВНОТЕЖУ
Под притиском спољашњег окружења, конкурентнијих економија и недовољних прихода, владе земаља
ЈИЕ6 траже начине да побољшају ефикасност, ојачају инфраструктуру, реформишу тржиште рада, привуку
директне стране инвестиције, обнове извозне капацитете и обезбеде нове изворе финансирања

Е

кономије шест земаља Југоисточне Европе (ЈИЕ6), посматране у целини, на почетку 2013. године суочавају се
са великим ризицима, каже се у редовном економском
извештају Светске банке. И поред тога, очекује се да привредни раст у Србији у наредној години достигне око
два одсто, углавном захваљујући убрзању извоза, „Фијату“ и фабрикама које су у ланцу те компаније, као и цикличном опоравку
пољопривреде. Извештај обухвата Албанију, Босну и Херцеговину,
Црну Гору, Косово, БЈР Македонију и Србију, а предвиђа да ће пут
ка трајном опоравку бити тежак, те да ће раст у 2013. години у
најбољем случају бити успорен, уз значајне ризике.
Проблем током ове године може представљати опоравак еврозоне, као и високе цене стандардизованих производа на међународним тржиштима, што су ризици на које су све земље у овом
региону веома осетљиве. Нови скок цена хране, такође, могао би да
повећа сиромаштво и изврши додатни притисак на средњу класу. У условима овакве неизвесности, Албанија, Црна Гора и Србија
посебно морају да буду истрајне у смањењу фискалних дефицита
и снижавању јавног дуга, иако истовремено морају да наставе са
побољшањем инвестиционе климе и реформама тржишта рада и
јавног сектора.

Реформа јавне политике
У свим земљама региона дуг јавног сектора представља посебан изазов за фискално управљање, а додатни проблем су и незавршени програми структурних реформи.
„У оваквом окружењу потребно је да владе на Западном
Балкану спроведу реформе које доприносе дугорочном расту и
отварању нових радних места“, каже Жељко Богетић, водећи економиста Светске банке, координатор за економску политику за Западни Балкан и главни аутор поменутог извештаја. Према његовим речима, најхитнија и најпотребнија је интензивнија реформа
јавне политике, да би се смањио јавни дуг и убрзале структурне
реформе, посебно у управљању јавним сектором, инвестицијама
и тржиштима рада.
Србија би током ове године могла да оствари два одсто раста
домаћег производа, што би био најбољи резултат међу земљама
Југоисточне Европе. Излаз за Србију је и смањење јавног дуга. Са
задуженошћу од близу 60 одсто домаћег производа, уз Црну Гору
и Албанију, Србија је у најгорој ситуацији у региону. Земље западног Балкана бележе рекорде и у незапослености. У Србији је без
посла више од четвртине радно активног становништва. Стручњаци Светске банке, међутим, прогнозирају да ће се у Србији незапосленост следеће године смањити.
„Очекујемо раст запослености током 2013. године, и то због
раста приватног сектора. Могуће је да ће до малог смањења броја
запослених доћи у јавном сектору, а наша прогноза раста домаћег
производа од два одсто је умерена. У пољопривредној производњи
забележен је пад од чак 22 одсто, стране директне инвестиције су
се значајно смањиле, али се очекује да ће порасти следеће године,
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као и да ће извоз бити већи“, изјавио је Лазар Шестовић, виши економиста Светске банке у Београду.

Поуке из прошлости
Стручњаци Светске банке упозоравају да је један од великих
ризика за земље Западног Блакана - раст цена хране. Око 40 одсто
кућног буџета домаћинстава у Србији одлази на храну, па свако
поскупљење повећава број сиромашних.
„Србија је по овом питању у бољој позицији од осталих земаља
региона, јер је извозник хране, па може имати и користи од повећања цена. Влада треба да избегава краткорочне мере, попут
изненадне забране увоза или извоза хране, али и да стимулише
улагања у прераду хране и поспеши конкуренцију у аграрном
сектору“, сматра Лу Брефор, шеф Канцеларије Светске банке у Србији.
Извештај наводи да у Босни и Херцеговини треба настојати
да се одржи фискална дисциплина, унапреди координација фискалне политике, а затим обезбеди спровођење мера усмерених
на смањење оптерећења приватног сектора, у циљу подршке стварању нових радних места.
Током 2012. године дошло је до погоршања спољних услова
кроз значајнији утицај сезонских фактора на економску активност, што је резултирало даљим растом незапослености као и
смањењем укупне потрошње, инвестиција и извоза. Напомиње
се и да је угрожен опоравак кредитне активности, као и фискалне консолидације, док неквалитетни кредити исказују тенденцију
раста. Под притиском спољашњег окружења, конкурентнијих економија и недовољних прихода, владе земаља ЈИЕ6 траже начине
да побољшају ефикасност, ојачају инфраструктуру, реформишу

Ризична варијанта
Економска политика на прелазу из 2012. године у 2013.
суочена је са хипотеком пада индустријске и пољопривредне
производње, те привредне активности у целини, што се непосредно одразило на пад бруто друштвеног производа, запослености и стандарда, као основне последице. У вези са тим,
у овом тренутку је актуелно питање какве су перспективе у
нашем економском окружењу и могућности привредне експанзије.
На промоцији најновијег броја публикације „Макроекономски трендови“, економски стручњаци су најавили споро
заустављање опадајуће тенденције БДП. Наводећи извоз као
једини фактор позитивног доприноса расту БДП и замајац опоравка у 2013. години, економисти су скренули пажњу да уколико, као до сада, извоз буде недиверзификован, односно извоз
чији је раст заснован на само једном главном чиниоцу, то може
бити врло ризична варијанта.
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тржиште рада, привуку директне стране инвестиције, обнове извозне капацитете и обезбеде нове изворе финансирања.
Према речима др Жељка Богетића, координатора Светске
банке за економску политику за земље Западног Балкана, неколико земаља је унапредило своју инвестициону климу и побољшало
пласман на глобалној ранг-листи „Дуинг бизнис“ (Doing Business),
али без даљих реформи тржишта рада и значајних инвестиција у
инфраструктуру, посебно у енергетику, биће тешко смањити незапосленост, побољшати конкурентност и подстаћи раст. „Управо
зато“, истиче Богетић, „неопходно је интензивирање процеса приватизације, али да би он био успешан треба се ослонити на поуке из
прошлости, укључујући суштинску важност транспарентности“.

Очистити систем од лоших компанија
Владе земаља ЈИЕ6 треба да траже изворе капитала не само
у земљама ОЕЦД, већ и у средње развијеним земљама које бележе раст и богате су ресурсима, као што су Турска, Русија, Кина и
Азербејџан. У извештају Светске банке се посебно наглашава да,
уколико се реализују такве убрзане реформе, подршка од Европске уније и глобалних међународних финансијских институција,
добро координирана и усмерена на регион у целини, могла би да
помогне и олакша прелазак на раст у средњорочном периоду. Истовремено треба очистити систем од лоших компанија које су зреле за банкрот.

Представници Светске банке недавно су саопштили и у Подгорици, да њихове процене показују да ће црногорска економија
у наредној години остварити раст од 0,8%, а фискални дефицит
ће бити преко 4%, што се значајно разликује од пројекција Владе
Црне Горе. Један од највећих ризика, сматрају представници Светске банке, представља активирање гаранција датих Комбинату
алуминијума, а др Жељко Богетић оценио је да је црногорски јавни дуг који се приближава 60 одсто - превисок.

Бесплатна публикација о запошљавању

Виши економиста Светске банке за Црну Гору и Хрватску,
Сања Маџаревић Шујстер, подсетила је да Црна Гора у наредну
годину улази са неколико ризика, поред високог јавног дуга унутрашњим дуговима, неквалитетним кредитима чија отплата
касни, али пре свега, нерешеним проблемом Комбината алуминијума.
„Због свега не видимо простор за неки већи раст економије у
Црној Гори“, закључила је Маџаревић Шујстер, а стручњаци Светске банке су оценили да Влада Црне Горе има солидан план привлачења страних директних инвестиција.
СМЦ

Резиме
У извештају Светске банке који обухвата шест земаља Југоисточне Европе, предвиђа се опоравак економског раста због
побољшања резултата у пољопривреди, раста извоза аутомобилске индустрије у Србији и извесно ублажавање спољних и
домаћих услова у погледу тражње, под условом да се не реализују ризици по еврозону и глобалну економију. Пројектовано је
да раст бруто домаћег производа у 2013. години буде најнижи
у БиХ (0,5 одсто), а најбржи на Косову (3,3 одсто).
Како наводи Светска банка, очекује се да привредни раст
у Србији у наредној години достигне око два одсто, углавном
захваљујући убрзању извоза „Фијата“ и фабрика које су у ланцу
ове компаније, као и цикличном опоравку пољопривреде. За
Албанију је пројектован раст од 1,6 одсто, за Македонију 1 одсто, а за Црну Гору 0,8 процената.
Према оцени Светске банке, краткорочна економска перспектива за земље ЈИЕ6 је тешка, а на њу ће негативно утицати
и унутрашња рањивост ових држава.
У земљама са високим јавним дугом које се за опоравак
највише ослањају на спољну тражњу (БиХ, Црна Гора, Србија и
у извесној мери Албанија), раст ће бити спор. Јавне финансије у
целом региону ЈИЕ6 и даље ће бити под притиском у великом
делу 2013, док се проблем незапослености претворио у жестоку социјалну кризу, која вероватно неће попустити док се не
врати снажнији привредни раст који је у стању да апсорбује
радну снагу.
Према Светској банци, с обзиром на тешку основну перспективу, главни изазов за земље Западног Балкана у погледу
краткорочне политике је како пронаћи равнотежу између потребе за континуираном фискалном консолидацијом и структурним реформама и још веће потребе да се покрене раст и
отварање нових радних места.
„Да би пребродиле овај други круг рецесије и слабе краткорочне изгледе раста, шест земаља Југоисточне Европе ће
несумњиво морати да појачају напоре по питању фискалних
и структурних политика“, наводе стручњаци Светске банке и
истичу да су у тешким временима потребни и већи и делотворнији напори политике.
Прецизира се да ће фискална консолидација морати да се
настави, као и да морају да се убрзају реформе тржишта рада,
инвестиционе климе и јавног сектора.
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Унапређење високог образовања

сарадЊа са прИврЕдом
Информације добијене кроз истраживање ће помоћи да се осмисле нови пакети услуга за послодавце,
креира једна корисна брошура, као и интерактивна веб платформа намењена каријерном информисању
студената, родитеља, академске и пословне заједнице

К

ако ускладити потребе тржишта рада и систем високог
образовања? Која су то знања и образовни профили који
су потребни тржишту рада? Које вештине и знања послодавци сматрају пожељним вештинама? У којој мери су
послодавци упознати са реформом високог образовања у
Србији и шта им од информација недостаје? У тренутку када у Србији влада велика незапосленост, неусклађеност потреба тржишта
рада и система високог образовања је тема којом се треба озбиљније бавити, како би се добили одговори на горенаведена питања.
Управо то је задатак пројекта који се спроводи у оквиру националног Темпус програма - “Развој каријерног вођења у циљу
унапређења високог образовања у Србији”. У склопу овог пројекта осмишљено је истраживање намењено послодавцима које ће
покушати да допринесе упознавању потреба послодаваца ради
усаглашавања и повезивања високог образовања са тржиштем
рада у Србији.

Попуњавањем упитника послодавци ће помоћи универзитетима да у складу са добијеним одговорима уобличе функционални и садржајни програм сарадње са привредом. Упитник има за
циљ добијање увида у потребе послодаваца у погледу пожељних
профила будућих запослених и сагледавање у којој мери су послодавци упознати са реформом високог образовања у Србији и шта
им од информација недостаје.

Добијене информације ће помоћи да се осмисле нови пакети
услуга за послодавце које ће понудити универзитетски центри за
развој каријере, креира једна корисна и битна брошура намењена
послодавцима, у складу са неопходним информацијама које буду
дефинисане кроз истраживање, као и интерактивна веб платформа намењена каријерном информисању студената, родитеља, академске и пословне заједнице.
У оквиру овог пројекта биће организован низ сусрета са академском заједницом, наставним кадром и студентима на универзитетима у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, где ће се резултати
овог истраживања, а самим тим и потребе послодаваца, презентовати и приближити универзитетима.
Истраживање потреба послодаваца и њиховог познавања
система високог образовања се спроводи од 16. јануара до 16. марта 2013. године, на адреси: www.careers.ac.rs/survey.html.
Упитник је резултат заједничког рада тимова Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Министарства омладине
и спорта, Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду,
Универзитета у Нишу, Универзитета у Крагујевцу, Универзитета
„Сингидунум“, Универзитета у Падови, Студентске конференције
универзитета Србије, Јавног предузећа „Електромрежа Србије“, а
водећи партнер на изради, дистрибуцији и обради је компанија
„Инфостуд“.

Најтраженија занимања
На један оглас за посао у Србији у просеку стигне око 150 пријава, а дешава се, али изузетно ретко, да на конкурс пристигне чак и 1.500 радних биографија. У 2012. години била су
убедљиво најтраженија занимања у оквиру трговине и продаје, а у врху су се нашли и послови
у области администрације и рачуноводства, економије, транспорта, угоститељства, маркетинга и односа с јавношћу (ПР) и, први пут, информационих технологија.
У тој области током прошле, као и у 2011. години, број огласа повећан је за 80 одсто, али
број пријава још увек не задовољава све потребе послодаваца, па су то и даље најдефицитарнија занимања и области где кандидати најлакше долазе до посла, показала је анализа сајта
„Послови инфостуд“ (poslovi.infostud.com).
До посла су у 2012. и даље тешко долазили новинари, уредници и продуценти, а понуда
је слабија у односу на заинтересованост кандидата и за менаџере логистике, диспечере и менаџере људских ресурса. Најмања понуда послова, али и најниже интересовање кандидата
током 2012, владало је за ветерину, психологију и позиције из области заштите животне средине. Према анализи сајта, послодавци су
најчешће расписивали огласе за комерцијалисте, продавце, административне раднике, возаче и програмере.
Кандидати су се, међутим, осим за та радна места, највише интересовали и за позиције менаџера продаје и извоза, пословног секретара, телефонског оператера, књиговође, комерцијалног директора, магационера и курира. Најмање је било огласа за библиотекаре,
инжењере графичке технологије, сниматеље, проценитеље ризика, инжењере шумарства, стјуарде, инжењере металургије, дефектологе и санитарне техничаре, па су кандидати заинтересовани за те позиције имали врло мало прилика да нађу посао у струци.
Анализа огласа објављених током 2012. показала је и да је високо образовање био обавезан или макар пожељан услов за добијање
посла у чак 55 одсто огласа, док је знање енглеског језика тражено у 72 одсто случајева.
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563
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA 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.

Бесплатна публикација о запошљавању
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администрација и управа

Администрација
и управа
б Е о г ра д

јавно
правобранилаШтво
градскЕ опШтинЕ
гроцка
11306 Гроцка
Булевар ослобођења 39
тел. 011/8501-312

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

Ч аЧ а к

зЕмљорадниЧка
задруга „иваЊица“
32250 Ивањица, 13. септембар 2

Директор

на мандатни период од пет година
УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме,
пољопривредне струке. Радно искуство од три
године на истим или сличним пословима у задругарству. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Кандидати пријаве са потребном документацијом достављају на горенаведену адресу.
Контакт телефон: 032/661-247.

лЕсковаЦ

кИкИнда

исправка огласа
цЕнтар за
пруЖаЊЕ услуга
социјалнЕ заШтитЕ
опШтинЕ каЊиЖа
24420 Кањижа
Петефи Шандора 44

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, мења се у делу који се
односи на назив Центра у заглављу огласа,
где је грешком уписано Општине Кикинда, а
треба да стоји: Општине Кањижа. У осталом
делу оглас је непромењен.

к ра г У ј Е в а Ц

опШтина книЋ
опШтинска управа
34240 Кнић
тел. 034/510-112

Извршилац за послове
друштвене делатности:
водопривреде, заштите животне
средине и заштите на раду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани биолог или дипломирани инжењер агрономије-општег смера; положен стручни испит за рад
у органима државне управе и најмање 1 година
радног искуства у струци. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002): да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има
општу здравствену способност и да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на конкурс кандидат мора
да приложи: доказ о стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених (издат после 01.03.2010.);
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); лекарско уверење и доказ
да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање
послова у државном органу (оригинал или оверена фотокопија). Пријаве са траженом документацијом могу се поднети на писарници Општине
Кнић или поштом на горенаведену адресу, са
назнаком: „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Сајмови запошљавања
| Број 504 | 13.02.2013.

16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-083

Начелник Општинске управе
Лебане
на одређено време до 5 година

Најкраћи пут
до посла
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опШтинска управа
лЕбанЕ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
правни факултет; положен стручни испит за рад
у органима државне управе; пет година радног искуства у струци. Потребна документација:
CV; доказ о стручној спреми; уверење о радном
искуству; уверење о положеном стручном испиту
за рад у органима државне управе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
доказ опште здравствене способности (лекарско
уверење); уверење да кандидати 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 државним органима. Рок за пријављивање је осам дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

лоЗнИЦ а

опШтина крупаЊ
опШтинска управа
15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125, 581-101

Саобраћајни инспектор
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у
члану 6 Закона о радним односима у државним
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат треба да испуњава и посебне услове: високо
образовање стечено на студијама другог степена,
односно завршене мастер, академске студије или
високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању и који је законом изједначен са академским називом мастер у образовном
научном пољу техничко-технолошких наука; три
године радног искуства; положен испит за рад у
органима државне управе. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту за рад у
органима државне управе, оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених, оригинал лекарско уверење као доказ опште здравствене способности (после доношења одлуке о
избору кандидата од стране начелника Општинске управе Крупањ), оригинал или оверену копију
уверења о држављанству и биографске податке
са прегледом кретања у служби, оверену копију
доказа о радном искуству и доказ о испуњености
других услова наведених у условима огласа. 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 државном органу, Општинска управа Општине Крупањ прибавиће службено
од надлежног Министарства унутрашњих послова које располаже подацима из казнене евиденције, али исто може прибавити и лично кандидат.
Пријаве са потребним документим слати на адресу
Општинске управе Општине Крупањ, у року од 8
дана од дана објављивања огласа, са назнаком:
„Оглас за пријем у радни однос на неодређено
време“, са називом радног места на које се кандидат пријављује у Општинску управу Општине Крупањ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

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

администрација и управа / трговина и услуге

пож арЕваЦ

опШтинска управа
12240 Кучево, Светог Саве 76
тел. 012/852-141

Приправник-плански послови
из области пољопривреде,
водопривреде и шумарства

ности за које су настале правне последице осуде,
док те последице трају. Пријаве са потпуном документацијом доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурсну комисију“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Избор кандидата за директора задруге извршиће
се у законском року.

Фризер за жене

цЕнтар за социјални рад

УСЛОВИ: високо образовање-специјалистичке
струковне студије другог степена на студијском
програму агрономија. Општи услови: 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 кривично дело које
га чини неподобним за рад у државним органима.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Приликом подношења захтева
за пријем у радни однос приложити: уверења,
диплому, остале исправе, односно оверене копије
истих, као доказе о испуњавању наведених услова
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

Директор

опШтинска управа
опШтина нова вароШ
31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/61-886

Послови из области
пољопривреде и руралног
развоја
УСЛОВИ: висока стручна спрема пољопривредног
смера (VII/1 степен), једна година радног искуства
и положен испит за рад у органима државне управе. Поред наведених, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају општу здравствену
способност, да су држављани РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у
државном органу, уверење основног и вишег суда
да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница.

17520 Бујановац
Карађорђа Петровића бб
тел. 017/651-222

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да је држављанин Републике Србије,
високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких
и андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив: дипломирани социјални радник
и најмање пет година радног искуства у струци,
да поседује организаторске способности, да није
осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у установама социјалне заштите.
Кандидат за директора Центра за социјални рад,
уз прописану конкурсну документацију, подноси програм рада за мандатни период на који се
врши избор. Уз пријаву на конкурс приложити:
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), лекарско уверење, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
потврду о радном стажу, уверење да кандидат
није под истрагом и да се против истог не води
поступак. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
са доказима о испуњавању услова подносе се на
горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
тражење посла

Dоо „DELTEX“

тражење
посла

21000 Нови Сад, Царинска 1
тел. 021/6623-399
е-mail: novako@open.telekom.rs

Магационер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, радно
искуство 2 године, возачка дозвола „Б“ категорије,
познавање рада на рачунару-МS Оffice програма
(Еxcel, Wоrd, Интернет). Пријаву (CV) са фотографијом послати мејлом. Рок за пријављивање је 20
дана.

Посао се не чека,
посао се тражи
доо „дЕком“
22320 Инђија, М. С. Горчила 5
е-mail: grozdana@dekom.cо.rs

Трговац

за рад у Новом Саду
2 извршиоца

„наг“ доо

11070 Нови Београд
Сурчински пут 18
тел. 011/3016-079

Пословни центри
НСЗ

31230 Ариље
Светолика Лазаревића 11
тел. 031/891-867

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и посебне
услове који су утврђени правилима Земљорадничке задруге „Ариље“ у Ариљу: да има високу
стручну спрему-VII/1 степен, пољопривредног,
економског или правног смера; најмање 3 године
радног искуства на пословима руковођења у привреди или задругарству; да испуњава услове из
чл. 47 Закона о задругарству-да није осуђиван за
кривична дела против привреде и службене дуж-

УСЛОВИ: I степен, помоћни женски фризер; III
степен, фризер за жене; IV степен, модни женски фризер. Место рада је у Панчеву. Предност
имају кандидати из Панчева, рад у сменама, радно искуство: 24 месеца. Конкурс је отворен до
01.03.2013. године. Заинтересовани кандидати
треба да позову лице за контакт: Сању
МилојкоОбука
за
вић, на бројеве телефона: 063/8127-305 или
активно
013/333-272, у времену од 14,00 до 19,00
часова.

за запошљавање

зЕмљорадниЧка
задруга „ариљЕ“

на мандатни период од 5 година

на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема трговачког
смера, радно искуство у трговини-пожељно са
техничком робом, знање рада на рачунару (МS
Оffice пакет), пожељна возачка дозвола, пробни
рад 3 месеца. Оглас је отворен до попуне радних
Национална служба
места.

УжИЦЕ

Директор

„гоца“
салон за улЕпШаваЊЕ
26000 Панчево
Војводе Радомира Путника 3/а

в ра Њ Е

на одређено време, за рад у
Одељењу за привреду и имовинскоправне послове Општинске управе
Општине Кучево

прИјЕпољЕ

Трговина и услуге

Шивач текстила
2 извршиоца

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

План за
реализацију
вашег
Кројач за текстилну одећу
бизниса
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наве-

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у
наведеном занимању, пожељно радно искуство
на равноштепајућим машинама, оверловци или
специјалним машинама (рупичарка и дугметара),
пробни рад 1 месец.

деном занимању, пожељно радно искуство са
кројачким ножем рапидом и кружним ножем за
кројење, пробни рад 1 месец.
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трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство
и индустрија

доо „тЕХнолинк“
21233 Ченеј, Огледна поља 55
тел. 021/3101-305
е-mail: info@tehnolink.net

Механичар дизел мотора
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машински техничар или механичар, знање рада на рачунару (МS Windows окружење), возачка дозвола
„Б“ категорије, познавање енглеског језика. Рок за
пријављивање је 30 дана.

„лЕШак комЕрц“ доо
лЕШак
38219 Лешак
тел. 028/88-863

Погонски књиговођа
УСЛОВИ: висока, виша стручна спрема, са или без
радног искуства.

Месар

5 извршилаца
УСЛОВИ: КВ месар.

Помоћник месара

на одређено време од 6 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: ПК/НК радник, са или без радног искуства.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Пријава са доказима о
испуњавању услова доставља се кадровској служби предузећа, са назнаком: „За оглас“.

„сава Животно
осигураЊЕ“
адо
Друштвена
одговорност
бЕоград
Експозитура
суботица
ПРИОРИТЕТИ
У
24000 Суботица
Максима Горког 14
ЗАПОШЉАВАЊУ
тел. 024/521-017,
063/664-572
Консултант продаје животног
осигурања

за рад у Суботици са околином, на
одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: особине које треба да поседујете: амбициозност, упорност, комуникативност, позитиван став за рад у тиму и са тимом, усмереност ка
остваривању постављених планских циљева, развијање
и унапређење
продаје производа животног
Национална
служба
осигурања у региону, спремност на свакодневно
проширивање
знања, како у погледу личног тако
за запошљавање
и професионалног развоја. Минимални услови
које треба испуњавати: средња стручна спрема,
пожељна возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно
познавање оба језика средине, пожељно искуство
у продаји животних осигурања. Ми можемо да Вам
понудимо: рад у успешној компанији, будућем лидеру у пословима животних осигурања, тренинг, обуку
и могућност свакодневног стицања нових знања и
вештина, добру зараду са адекватним вредновањем
резултата рада, радни однос, почетна фиксна плата, позитивно радно окружење, могућност личног и
професионалног развоја. Уколико сте заинтересовани да нам се придружите, Ваш CV са мотивационим писмом пошаљите редовном поштом на адресу:
Сава животно осигурање а.д.о. Београд, Експозитура Суботица, Максима Горког 14, 24000 Суботица или на е-mail: kristijan.prcic@sаvа-оsiguranje.
rs и branislav.janic@sava-оsiguranje.rs, са назнаком:
„За конкурс-консултант-Суботица“, најкасније до
20.02.2013. године или се обратити на број телефона: 063/664-572. Лице за контакт: Кристијан Прчић.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе
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„колубара мЕтал“ доо
11560 Вреоци
Дише Ђурђевић Руса 32
тел. 011/7152-000
факс: 011/8120-127

Самостални правни референт
УСЛОВИ: завршен правни факултет, дипломирани
правник; положен правосудни испит; најмање 3
године радног искуства у струци.

Геометар
УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије или
виша геодетска школа, рад по сменама (I и II смена), повремени рад на терену (отежани услови
рада) уз флексибилно радно време према потреби посла, способност рада на висини, познавање
рада на рачунару (израда извештаја и геодетских
скица-МS Оffice и AutoCAD), поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, пасивно познавање
енглеског језика.
Напомена: Због потребе хитног укључивања у
производни процес, предност има кандидат са
радним искуством у области израде машинских
челичних конструкција и рударске опреме. Сви
кандидати ће поред општег теста бити подвргнути и тесту знања као доказ способности рада,
тј. квалификованости за обављање постављених
задатака.
ОСТАЛО: Радни однос се заснива на одређено
време од 12 месеци, са могућношћу продужења
уговора. Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса (диплома,
референце, копија радне књижице и сл) послати на горенаведену адресу или на е-mail: slavica.
panic@kolubarametal.com.
Непотпуне
и неблаговНационална
служба
ремено поднете пријаве неће се разматрати.

за запошљавање

„баЊа комЕрц
бЕкамЕнт“ доо
Село Бања бб
34304 Бања Аранђеловац
тел. 063/1063-452

Радник у производњи

на одређено време 12 месеци
50 извршилаца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, без
обзира на смер и занимање. Заинтересовани кандидати морају да поседују општу здравствену способност. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: биографске податке; копију дипломе о стеченом образовању и уверење о општој
здравственој способности. Пријаве са доказима о
испуњавању услова огласа подносе се на горенаведену адресу поштом или лично, сваког радног
дана, у времену од 08,00 до 15,00 часова, најкасније до 15.02.2013. године. Више информација
заинтересовани кандидати могу добити на број
тел. 063/1063-452.

доо „винарија
коваЧЕвиЋ“

22406 Ириг, Ђоке Шундуковић 65
тел. 022/461-192

Пољопривредни инжењер за
заштиту биља
Опис посла: рад на заштити винограда.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, инжењер
за заштиту биља; најмање 12 месеци радног
искуства; познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати могу доставити биографију
(CV) искључиво на е-mail: vinarijakovacevic@kti.rs.
Биће контактирани
само кандидати
који уђу у ужи
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
избор.

TAKEUCHI RS

21233 Ченеј, Огледна поља 55
тел. 021/3101-305
е-mail: info@takeuchi-srbija.com

доо „номис“

21000 Нови Сад
Булевар цара Лазара 81
тел. 021/468-342, 6742-224
е-mail: nomis@open.telekom.rs

Теренски сервисер грађевинских
машина

Столар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, столар,
пожељно да је лице оспособљено за самосталан
рад, пробни рад 3 месеца.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машински техничар или механичар, знање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, знање
енглеског или немачког језика, радно искуство на
пословима сервисирања и одржавања грађевинских машина. Рок за пријављивање је 30 дана.

Тесар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, тесар,
пожељно да је лице оспособљено за самосталан
рад, пробни рад 3 месеца.
Оглас је отворен до попуне радних места.

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:
Шанса за младе
www.nsz.gov.rs

Школа је знање,
посао је занат
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САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

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

Грађевинарство и индустрија / медицина и пољопривреда

„BELPLAST“ Dоо

31311 Бела Земља
e-mail: posao@belplastcompany.com

Дипломирани инжењер
електротехнике
Дипломирани машински
инжењер
УСЛОВИ: рад на одржавању машина, познавање
струке, знање енглеског језика.

Шеф производње

Mедицина
и пољопривреда

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети следеће доказе: оверену копију дипломе; оверену копију уверења о
положеном стручном испиту; решење о издавању
лиценце или решење о упису у регистар надлежне
коморе; краћу биографију са пропратним писмом;
доказ о радном искуству на хемодијализи-за медицинску сестру анестетичара. Пријаве доставити на
горенаведену адресу или лично архиви Установе,
Јована Мариновића 4.

кбц „др драгиШа
миШовиЋ дЕдиЊЕ“
11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

дом здравља
„дољЕвац“

Информатичар
2 извршиоца

Контролор производње

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет
организационих наука, електротехнички факултет, факултет за информатику и менаџмент-одсек
за информатику; просечна оцена преко 08,00.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, технолог одсека полимера.

Електротехничар

2 извршиоца

Електротехничар
УСЛОВИ: рад на одржавању опреме.

Радник у производњи
10 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
профил.
ОСТАЛО: Радни однос се заснива на неодређено
време уз претходно обављен пробни рад и проверу радних способности. Сви заинтересовани
кандидати се могу пријавити у року од 10 дана по
објављивању огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу или на e-mail: posao@belplastcompany.
com. Више информација о компанији кандидати могу сазнати на интернет страници: www.
belplastcompany.com.

млЕкара лЕсковац
16000 Лесковац, Текстилна 97

Директор производње
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолошки факултет. Потребно је да кандидат има 10
година радног искуства на руководећим технолошко-техничким пословима у млекарској индустрији, познавање рада на рачунару (Wоrd, Excel);
техничко познавање опреме у млекарству; знање
енглеског или мађарског језика; пожељна обука
за интерног аудитора ФСМС. Кандидат је дужан да
уз пријаву достави: извод из матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми и радном искуству;
доказ да се против њега не води истрага за кривично дело, нити је подигнута оптужница, да није
кривично кажњаван или кривично гоњен. Пријаве са радном биографијом и потребним доказима
доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
„За оглас“. Оглас је отворен до попуне радног места.

Оператер на рачунару
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска
школа, без обзира на радно искуство, знање рада
на рачунару (Word, Excel); знање енглеског језика.
Кандидат је дужан да уз пријаву достави: извод из
матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми.
Пробни рад траје месец дана. Пријаве са радном
биографијом и потребним доказима доставити
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.
Оглас је отворен до попуне радних места.

за рад на Одељењу хемодијализе са
нефрологијом
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничка школа; рад на рачунару (МS Office пакет,
Интернет); возачка дозвола „Б“ категорије; 1
година радног искуства на пословима техничког
одржавања.

Стручни сарадник за
финансијско планирање и
извештање

18410 Дољевац
Др Михајла Тимотијевића 6

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-општи смер; положен стручни испит; важећа
лиценца за рад медицинске сестре-техничара
издата од Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Уз пријаву доставити: диплому или уверење о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, важећу
лиценцу за рад и кратку биографију-све у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

вЕтЕринарска
амбуланта „ФорвЕт“
21410 Футог, Раде Кондић 60

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет или VI степен стручне спреме, виша
школа друштвеног смера; рад на рачунару (МS
Office пакет, Интернет); 1 година радног искуства
у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети следеће доказе:
оверену копију дипломе; краћу биографију са
пропратним писмом; доказ о просечној оцени-за
информатичара; доказ о радном искуству и познавању рада на рачунару-за електротехничара и
стручног сарадника; фотокопију возачке дозволеза електротехничара.

Медицинска сестра-техничар,
општи смер
4 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша
или средња медицинска школа-општи смер;
стручни испит; рад на рачунару (МS Office пакет,
Интернет).

Медицинска сестра-техничар,
општи смер
за рад на хемодијализи

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша
или средња медицинска школа-општи смер;
стручни испит; искуство у раду на хемодијализи.

Медицинска сестра-техничар
анестетичар
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша
или средња медицинска школа-општи смер;
стручни испит; рад на рачунару (МS Office пакет,
Интернет).

Педијатријска сестра
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша
или средња медицинска школа-педијатријски
смер; стручни испит; рад на рачунару (МS Office
пакет, Интернет).

Ветеринар

за рад у ветеринарској амбуланти
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
ветеринар, пожељно поседовање лиценце. Оглас
је отворен до попуне радног места.

здравствЕни цЕнтар
кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са
реанимацијом
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.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВА

медицина и пољопривреда
Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У
спЕцијалистиЧка
ЗАПОШЉАВАЊУ
оФталмолоШка
ординација
„PERFECT VISION“
24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/557-575
е-mail: mirjana.trkulja@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмолошки прегледи,Национална
дијагностика, хирургија.
служба

зазавршен
запошљавање
УСЛОВИ:
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.

Програми
приправништва –
знање у пракси
дом здравља
„др милорад
влајковиЋ“

Шанса за
младе са завршеном
Доктор медицине
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

специјализацијом из педијатрије
за рад у Служби за здравствену
заштиту жена, деце и омладине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, завршена специјализација из педијатрије и положен
стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеној
специјализацији из педијатрије, оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце, радну биографију.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на наведену адресу или лично доставити у писарницу Дома здравља Барајево.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

доо „циклонизација“

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
Извршилац за припрему планова
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
рада
послова
дератизације,
21000 Нови Сад, Приморска 76
тел. 021/419-339
е-mail: оffice@ciklonizacija.net

дезинсекције и дезинфекције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
ветеринар, поседовање лиценце, радно искуство
12 месеци, знање рада на рачунару, возачка дозвола, знање енглеског језика, уверење о
оспособљености за обављање послова ДДД, са
Катедре за зоохигијену. Рок за пријављивање је
до 18.02.2013. године.

Национална служба
за запошљавање

спЕцијална болница
„сокобаЊа“

23320 Чока, Сенћанска 3

18230 Сокобања
Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Директор

Планер-аналитичар

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет или завршен медицински факултет и положен
специјалистички испит из области делатности
Дома здравља или завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента; најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите; да није
кажњаван за кривично дело које га чини неподобним за обављање функције и да има општу
здравствену способност. Кандидати су дужни да
уз пријаву поднесу доказе о испуњавању услова
овог конкурса, оригинална документа или оверене фотокопије докумената и да приложе кратку
биографију. Уверење о некажњавању кандидата
прибавиће Дом здравља по службеној дужности.
Пријаве се шаљу на горенаведену адресу, Управном одбору, са назнаком: „За конкурс за избор
директора-не отварати“. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се узимати у разматрање.

на мандатни период од 4 године

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручности, дипломирани
економиста, радно искуство од најмање 1 године. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном
факултету (оригинал или оверена фотокопија);
уверење из Националне службе за запошљавање;
доказ о радном искуству; кратку биографију.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

пониШтЕЊЕ дЕла
огласа
опШта болница
„свЕти лука“

Шанса за младе

Оглас објављен 30.01.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: медицинска сестра-техничар, на одређено време,
са положеним стручним испитом, за рад на
Одељењу за урологију, Сектора за хируршке гране медицине, до повратка медицинске сестре која се налази на боловању,
поништава се у целости.

Школа је знање,
посао је занат

здравствЕни цЕнтар
Обуке и субвенције (за запошљавање)
„алЕксинац“
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра-техничар

за рад у Служби интернистичких
дисциплина, на одређено време до
12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра-техничар општег смера, са положеним
стручним испитом.

Спремачица

за рад на педијатријском одељењу,
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник.

Прави људи
на правим
пословима

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о
завршеној медицинској школи, односно основној
школи за спремачицу; оверен препис/фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру; потврду Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење;
биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
| Број 504 | 13.02.2013.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

11300 Смедерево
Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522/167

Национална служба
за запошљавање
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дом здравља Чока

завод за јавно
здрављЕ „тимок“

19000 Зајечар, Сремска 13
Национална служба

за запошљавање
Шеф одељења за техничке
и
сличне послове
на одређено време од 3 месеца

Опис послова: распоређивање и координирање
возача теренских возила, организовање уредног
одржавања возила и опреме, вођење посебних
евиденција, организовање снабдевања бензином и уљем, вођење и надзирање рада на одржавању свих путничких аутомобила и приколица; организовање и извођење свих оперативних
радова за припрему возила и приколица за употребу; вођење евиденције о пређеним километрима и уношење података у путне налоге; праћење
измене уља и гума; организовање одржавања и
оправке возила; набављање горива и резервних
делова, обављање и других послова које захтева
процес рада у Заводу. За свој рад одговоран је
начелнику сектора, помоћнику директора за немедицинске послове и директору Завода. Овлашћен
је и одговоран за: спровођење политике и циљева
Завода у својој служби; за покретање корективних мера код одступања од дефинисаних циљева
или политике Завода; за покретање превентивних
мера како би се спречили проблеми у раду службе
за коју одговара; за верификацију и одобравање
услуга које обавља служба; за утврђивање узрока,
потенцијалних узрока и дефинисање превентивних мера; за надзор на спровођењу корективних
и превентивних мера; за праћење и мерење учинка процеса за које су одговорни и извештавање
надређених; за утврђивање потреба за обуком и
дефинисање парцијалних планова обуке и слично.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: средња
или виша школска спрема, саобраћајног смера,
поседовање возачке дозволе „Б“ категорије. Због
специфичности посла пожељно је да кандидат има
завршену Националну возачку академију (НАВАК),
као и искуство на оваквим или сличним пословима. Заинтересовани кандидати преко Одељења за
опште и правне послове Завода уз пријаву прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама, кратку биографију (CV), са
адресом, контакт телефоном и мејл адресом. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“
или лично доставити Одељењу за опште и правне
послове, на адресу Завода. Непотпуне и неблагов-

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

медицина и пољопривреда

ремене пријаве неће бити разматране. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа кандидат је
дужан да достави лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
прима. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Завода и на веб-сајту Завода, а све потребне информације могу се добити у
Одељењу за опште и правне послове.

вЕтЕринарска станица
„коцЕљЕва“ ад
коцЕљЕва
15220 Коцељева
Миће Станојловића 8
тел. 015/556-173

Ветеринар

7. Спремачица

за рад у Општој болници Пожаревацхигијенско-епидемиолошка служба,
на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за сва радна места: уз
пријаву у којој је потребно навести за које радно
место се кандидат пријављује доставити, поред
доказа наведених у условима за то радно место,
и: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, извод из матичне књиге рођених-оригинал или оверена фотокопија (не старије од шест
месеци). Кандидати који су радили у струци дужни
су да доставе и оверену фотокопију лиценце за
радна места под бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Услови за
радно место под бр. 1: поред општих услова предвиђених законом потребна је и завршена виша/
струковна медицинска школа (VI степен, смер
виши физиотерапеут/струковни физиотерапеут)
и положен стручни испит, што се доказује овереном фотокопијом дипломе о завршеној вишој/
струковној медицинској школи, смер виши/струковни физиотерапеут и овереном фотокопијом
уверења о положеном стручном испиту. Услови за
радна места под бр. 2, 3, 4, 5 и 6: поред општих
услова предвиђених законом потребна је и завршена средња медицинска школа-општи смер (IV
степен) и положен стручни испит, што се доказује овереном фотокопијом дипломе о завршеној
средњој медицинској школи (IV степен, општи
смер) и овереном фотокопијом уверења о положеном стручном испиту. Услови за радно место
под бр. 7: поред општих услова предвиђених законом потребна је и завршена основна школа (НК
радник), што се доказује овереном фотокопијом
дипломе о завршеној основној школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на адресу Болнице.

Стекните
конкурентску
предност

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани ветеринар са три године
искуства, лиценца за обављање ветеринарске
делатности, возачка дозвола „Б“ категорије. CV
послати на е-mail: vskoceljeva@gmail.com или на
горенаведену адресу.

опШта болница
12000 Пожаревац
Братства и јединства 135

Обука за активно
за рад у Општој болници ПожаревацСлужба физикалне медицине
тражење посла
и рехабилитације, на одређено
1. Виши физиотерапеут

време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета

2. Медицински техничар-сестра

за рад у Општој болници ПожаревацИнтерно одељење, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета

3. Медицински техничар-сестра

за рад у Општој болници ПожаревацИнтерно одељење, на одређено
време до повратка запослене са
одсуства ради неге детета

4. Медицински техничар-сестра

за рад у Општој болници ПожаревацОдељење хирургије, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета

5. Анестетичар-медицински
техничар

Педијатар-дечији специјалиста
на одређено време

Обука за
активно
Специјалиста анестезије
са
реанимацијом
тражење
на одређено време
посла
Специјалиста опште хирургије
на одређено време

Специјалиста офталмолог
на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар
специјалиста; положен специјалистички испит;
лиценца за лекаре. Уз пријаву на оглас доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, као и потврду о некажњаваности.
Лекарско уверење се прилаже накнадно. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Особа за контакт:
Љубинка Марковић.

здравствЕна установа

Посао
не чека,
апотЕка се
„стЕса-лЕк“
посао се тражи
23300 Кикинда
Генерала Драпшина 15
тел. 0230/21-832
е-mail: stesalek@gmail.com

Дипломирани фармацеут

11300 Смедерево
Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522/167

Медицинска сестра

са положеним стручним испитом
за рад на Одељењу за неурологију,
Сектора за интернистичке гране
медицине, на одређено време до
повратка запослене са боловања

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о
завршеном IV степену стручне спреме, медицинска сестра-техничар општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама, писарници
Болнице или поштом, на адресу: Општа болница
„Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са
назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
Највећа понуда
за рад у Општој болници Пожаревацслободних послова
Служба дијализе, на одређено
ЗА
МАЛИ
време до повратка запослене са
на једном месту
породиљског одсуства и одсуства
БИЗНИС
ради неге детета
6. Медицински техничар-сестра

19250 Мајданпек, Капетанска 30
тел. 030/583-319
е-mail: оpstabolnicampek@open.telekom.rs

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; пожељно радно искуство од 1
године. Број телефона за контакт: 063/582-757.

опШта болница
„свЕти лука“

Пословни центри НСЗ

за рад у Општој болници ПожаревацСлужба анестезије, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета

опШта болница
мајданпЕк

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса
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наука и образовање

Наука и образовање
ЗАКОН О
ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови Обука
за пријем
зау
радниактивно
однос

тражење
Члан
120
посла

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
Национална служба
Србије.

Посао се не чека,
посао се тражи

за запошљавање

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 образовноваспитни 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.

Пословни центри
НСЗ

унивЕрзитЕт у бЕограду
саобраЋајни ФакултЕт
11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Редовни професор за ужу научну
област Биохемија и молекуларна
биологија
на Катедри за биохемију и
молекуларну биологију, у Инситуту
за физиологију и биохемију

Асистент за ужу научну област
Руковање материјалом
еко
Друштвенаи одговорност
Доцент за ужу научну област
логистика
Генетика и еволуција
Национална служба
на одређено време од 3 године

ПРИОРИТЕТИ У

Асистент за ужу научну област
Друмски и ЗАПОШЉАВАЊУ
градски транспорт
путника
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Друмски и градски транспорт
путника
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Механика и механика флуида
на одређено
време од
3 године
Национална
служба

заза
запошљавање
Асистент
ужу научну област
Пословна логистика и шпедиција
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави за ужу
научну област Информационокомуникационе технологије

Програми
на одређено време од 1 године –
приправништва
УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“,
76/05) и Статутом Унизнање
убр.пракси
верзитета и Статутом Факултета. 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.

Шанса за
младе

пониШтЕЊЕ огласа
саобраЋајно
тЕХниЧка Школа
11080 Земун, Цара Душана 262

Оглас објављен 16.01.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

План за
реализацију
вашег
бизниса
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унивЕрзитЕт у бЕограду
биолоШки ФакултЕт
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ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

на Катедри за генетикузаи запошљавање
еволуцију,
у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира; непостојање сметње из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању и
остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област
Екологија, биогеографија и
заштита животне средине

на Катедри за екологију и
географију биљака, у Институту
за ботанику и Ботаничкој башти
„Јевремовац“, на одређено време до
повратка сарадника са боловања
УСЛОВИ: студент докторских студија; општи успех
најмање 08,00 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације;
смисао за наставни рад; непостојање сметње из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању и
остали услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и
стручних радова доставити архиви Факултета, на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Шанса за младе

пониШтЕЊЕ
Школаогласа
је знање,
оШ „радојЕ домановиЋ“

посао је занат

11070 Нови Београд
Булевар уметности 31

Оглас објављен 30.01.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: педагог, наставник разредне
наставе, наставник грађанског васпитања и
Обукеенглеског
и субвенције
(за запошљавање)
наставник
језика.

оШ „кнЕз лазар“
11550 Лазаревац
Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8122-251

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава све законом утврђене услове за заснивање радног односа сагласно члану 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и сходно Правилнику
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у ОШ „Кнез Лазар“. Потребна документа: оверена копија дипломе или уверења,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Прави људи
на правим
пословима
национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

наука и образовање

оШ „павлЕ поповиЋ“

шљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: ЈАПАН“.

Наставник хемије

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.

Вранић, Трг палих бораца 3
тел. 011/8332-022, 062/402-353

са 10% радног времена

Наставник техничког и
информатичког образовања
са 10% радног времена

Наставник географије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен одговарајуће стручне спреме
(240 ЕСПБ бодова). Уз пријаву доставити фотокопије следећих докумената: 1. дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; 2. уверења о држављанству РС; 3. извода из матичне књиге рођених; 4. уверења да кандидат није под истрагом
(месно надлежни суд); 5. доказа да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља школа за све
кандидате по службеној дужности); 6. уверења о
здравственој способности за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности
врши надлежна служба Националне службе за
запошљавање) - уверење доставља школи изабрани кандидат пре закључења уговора о раду;
7. кратку радну биографију. Пријаве са пратећом
документацијом (под бр. 1, 2, 3, 4, 7) доставити на
наведену адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа.

национална слуЖба за
запоШљаваЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

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

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

Опис посла: наставник енглеског језика.
Врста радног односа: послодавац нуди потписивање уговора о раду на годину дана, са пробним
радом од 4 месеца.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
енглеског језика и књижевности, возачка дозвола,
радно искуство: није потребно.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај од стране 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) која мора бити једнообразна,
преузета са сајта: www.terrа-nursery.com, фотокопија дипломе оверена од стране судског тумача;
фотокопија прве стране пасоша; пропратно писмо
(укратко о томе зашто желите да радите у Јапану).
Наведена документа доставити на енглеском језику.
Кандидат који буде одабран биће у обавези да
достави лекарскоОбука
уверењеза
(општи лекарски преглед) и међународну
возачку дозволу.
активно

тражење
Начин конкурисања:
Документацију доставити
скенирану на e-mail:
zaposljavanje@nsz.gov.rs или
посла
поштом, на адресу: Национална служба за запо-

Рок трајања конкурса: до 15.02.2013. године.

оШ „милојЕ васиЋ“
Калуђерица
Драгољуба Стојановића 11д
тел. 011/3415-838

Професор математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 5/2011) и одговарајуће образовање
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака, а упућивање кандидата врши директор);
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). Уз пријаву са
биографијом поднети: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Пријаве на оглас, са доказима
о испуњености услова за рад на наведеним пословима, кандидати подносе на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

унивЕрзитЕт
умЕтности у бЕограду
ФакултЕт примЕЊЕниХ
умЕтности у бЕограду

издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи
(члан 62 став 4 Закона о високом образовању).
Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу се преузети у правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.еdu.rs). Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе
радове на основу којих се може сагледати да ли и
како влада материјом наставног предмета за који
конкурише. Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 оригиналних радова
или фотографија радова који се не могу поднети
у оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализованих на одређеном месту
или за одређене потребе. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који нису реализовани. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Учесници
конкурса пријаву на конкурс, комплетан образац 2
са попуњеним или непопуњеним пољима, потребну документацију којом доказују испуњеност конкурсних услова и радове подносе правној служби
Факултета, Факултет примењених уметности у
Београду, Београд, Краља Петра 4, у периоду од
10,00 до 14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ФакултЕт спорта и
ФизиЧког васпитаЊа
11000 Београд
Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Спремачица

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршену
основну школу. Уз молбу приложити: фотокопију
сведочанства о завршеном основном образовању.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

прва спортска
коШаркаШка гимназија
колЕЏ бЕоград
11250 Железник
Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
факс: 011/2570-011
е-mail: оffice@koledz-beograd.еdu.rs
www.koledz-beograd.еdu.rs

11000 Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку
област Цртање и сликање, за
предмете: Акт 1 и 2

Наставник математике

на одређено време до повратка
одсутног запосленог

на Одсеку примењено сликарство
на период од пет година

Наставник у звање доцента
за ужу уметничку област
Примењено вајарство, за
предмете: Моделовање 1 и 2

на Одсеку примењено вајарство
на период од пет година
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове прописане Законом о
високом образовању, услове прописане актом
Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду
и Факултета примењених уметности у Београду.
Кандидат који се пријави на конкурс подноси:
одговорност
пријаву, Друштвена
радну биографију на
прописаном обрасцу 2, оверен препис дипломе, радове из области уметности, односно науке за коју конкурише
у складуПРИОРИТЕТИ
са „репрезентативним У
референцама“ и
уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није
осуђен за кривично дело против полЗАПОШЉАВАЊУ
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији. Кандидати
треба да испуњавају услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе и оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс
слати на адресу Гимназије.

Национална служба
за запошљавање

13.02.2013. | Број 504 |
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наука и образовање

оШ „коста абраШЕвиЋ“
11231 Ресник, 13. октобра 82
тел. 011/8041-792

Педагошки асистент

на одређено време, најдуже до
31.08.2013. године, рад у једној
смени
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
Правилником о обуци за педагошког асистентасредња стручна спрема, уводни модул плус десет
модула; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Пријаве се подносе у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, лично или поштом у затвореној коверти,
са назнаком: „За конкурс“, на адресу школе. Уз
пријаву на конкурс поднети: биографију и оверене фотокопије (не старије од шест месеци) доказа
о одговарајућем образовању и уверења о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

саобраЋајно
тЕХниЧка Школа
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник саобраћајне групе
предмета
са 78% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер саобраћаја, друмски саобраћај, предвиђен Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни
гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 7/96, 7/98, 6/01,
3/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08 и 11/08).

Наставник енглеског језика

са 78% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања (породиљско одсуство)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника.

Магационер-економ
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

висока здравствЕна
Школа струковниХ
студија

дат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Предавач-област медицина, за
ужу научну област Психијатрија

Школа за нЕгу лЕпотЕ

на одређено време

11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/3447-226

УСЛОВИ: VII степен, магистеријум мултидисциплинарних наука о становништву или медицински
факултет са специјализацијом из психијатрије,
искуство у настави 3 године.

Наставник математике

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач-област медицина, за
ужу научну област Медицина
рада

на одређено време, са 50% радног
времена

Предавач-област медицина, за
ужу научну област Физиологија
на одређено време, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: VII степен, магистеријум медицинских
наука или специјализација из области медицине
рада, искуство у настави 3 године.

Предавач-област медицина,
за ужу научну област
Епидемиологија
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, магистеријум медицинских
наука или специјализација из области епидемиологије, искуство у настави 3 године.

Предавач-област медицина, за
ужу научну област Неурологија
на одређено време, са 1/3 радног
времена

УСЛОВИ: VII степен, магистеријум медицинских
наука или специјализација из области неурологије, искуство у настави 3 године.

Наставник практичне наставеобласт медицина, за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време

Домар

УСЛОВИ: VII степен, дефектолошки или социолошки факултет са завршеном вишом медицинском школом, одсек виших терапеута, смер виших
физиотерапеута, искуство у струци 3 године.

УСЛОВИ: од III до V степен стручне спреме,
машинске струке.

Наставник практичне наставеобласт медицина, за ужу научну
област Заштита животне средине

на одређено време до повратка
стално запосленог са боловања

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе као доказ о врсти и степену стручне
спреме, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, извод из матичне књиге
рођених-оверен или оригинал, уверење да против
кандидата није подигнута оптужница за кривична
дела из надлежности суда. Доказе о кажњавању
по чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања-прибавља школа („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11). Претходну проверу психофичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве
са одговарајућим доказима достављају се у року
од 8 дана, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

18

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани
математичар; дипломирани математичар-професор математике; дипломирани математичар-теоријска математика; дипломирани математичарпримењена математика; дипломирани инжењер
математике са изборним предметом: Основи геометрије; дипломирани информатичар; професор
хемије-математике; професор географије-математике; професор физике-математике; професор
биологије-математике; дипломирани професор
математике-мастер; дипломирани математичармастер; професор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер; професор информатике-математике; дипломирани
математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичар-информатичар; дипломирани математичар-математика
финансија; дипломирани математичар-астроном;
дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства. Поред
посебних законом предвиђених услова, кандидат
треба да испуњава и услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања.

пониШтЕЊЕ огласа
основна Школа
„кнЕз сима марковиЋ“
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124, 8301-243

Оглас објављен 21.11.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: педагошки асистент, на одређено
време до 31.08.2013. године и наставник
грађанског васпитања, са 30% радног времена, на одређено време до 31.08.2013.
године. У осталом делу оглас је непромењен.

Обука за
активно
тражење
посла

на одређено време, до 1/3 радног
времена

Стекните
конкурентску
ОСТАЛО: Општи ипредност
посебни услови предвиђени су

УСЛОВИ: VII степен, факултет заштите на раду
или дефектолошки факултет са завршеном вишом
медицинском школом, одсек санитарних техничара, искуство у струци 3 године.
Законом о високом образовању, Статутом Школе
и Правилником о систематизацији радних места.
Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног
радног времена на одређено време-допунски
рад, потребно је да приложе и сагласност своје
матичне радне организације у којој се налазе у
сталном радном односу. Пријаве на конкурс са
биографијом, овереним дипломама, уверењем о
држављанству и другим прилозима којима канди-
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Обука за активно
тражење посла

Посао се не чека,
посао се тражи

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

наука и образовање

оШ „павлЕ савиЋ“

оШ „стЕФан нЕмаЊа“

Наставник разредне наставе

Професор разредне наставе

11160 Београд, Косте Нађа 25
тел/факс: 011/3430-358, 3045-311
е-mail: plavikrov25@open.telekom.rs

за рад у боравку

Наставник разредне наставе

на одређено време, са 90% радног
времена

Наставник разредне наставе
на одређено време

Наставник српског језика и
књижевности
са 20% радног времена

Наставник српског језика и
књижевности
Наставник грађанског васпитања
на одређено време

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

Домар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, грађевинске,
електротехничке или машинско-металске струке.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту образовања предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, коју прописује
министар просвете, науке и технолошког развоја
(„Просветни гласник“, бр. 11 од 07.11.2012), и чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
одговарајућа здравствена способност, држављанство Републике Србије, да нису под истрагом, нити
са се против њих води кривични поступак, да нису
осуђивани за кривична дела из члана 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа). Кандидати који буду ушли у ужи избор биће упућени на
тест провере психофизичких способности за рад
са децом и ученицима који обавља Национална
служба за запошљавање. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву доставити: биографију, диплому као доказ о стручној спреми, лекарско уверење (доставља се при
закључењу уговора о раду), извод из матичне
књиге рођених, доказ о држављанству, уверење
надлежног органа да се против кандитата не води
истрага, нити да је подигнута оптужница. Сва
документа могу бити достављена у неовереним
копијама, али не смеју бити старија од 6 месеци.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Oсновна Школа
„момЧило
ЖивојиновиЋ“

11000 Београд, Љубе Јовановића 2а
тел. 011/3690-480, 3690-484

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-388

за рад у продуженом боравку,
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник физике

са 30% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу Дубона у
Дубони

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред општих услова, сви кандидати
треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са прилозима доставити на наведену адресу школе.

основна Школа
„Ћирило и мЕтодијЕ“
11000 Београд, Учитељска 58
тел. 011/2884-265, 3473-503

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечен на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), почев од 10.09.2005.
године, на основним студијама у трајању од најмање 4 године, стечено до 10.09.2005. године
или стечено високо образовање на студијама
првог степена, студијама у трајању од 3 године
или више образовање у наведеном занимању у
складу са Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да је кандидат држављанин Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, здравствену и физичку
способност за рад са ученицима. Уз молбу кандидат прилаже: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о држављанству, извод
из матичне књиге рођених. Пријаве поднети на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

балЕтска Школа
„лујо давиЧо“

Наставник математике

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У погледу
стручне спреме, кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред услова у погледу
стручне спреме, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: кратку биографију, оверену
копију дипломе, оверену копију уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених.
Уверење о здравственој способности доставља се
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној
дужности. Проверу психофизичких способности
кандидата који уђу у ужи избор извршиће надлежна служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку
избора кандидата. Рок за слање пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста-мастер или дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, са сертификатом овлашћеног рачуновође, 1 година радног искуства; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву
прилаже: краћу биографију, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију сертификата, уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених. Уверење о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прилаже изабрани кандидат, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Пријаву уз потребну документацију послати на
горенаведену адресу, у року од 8 дана, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

пословни центри нсЗ

Подршка у реализацији
предузетничке идеје
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наука и образовање

оШ „миЋа стојковиЋ“
Умчари, 29. новембра 11
тел. 011/8541-213

Професор биологије

са 20% радног времена

Професор физичког васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према члану 2 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 52/11). У радни однос може
бити примљено лице које испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће образовање у складу са наведеним Правилником; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије.
Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс (оверена фотокопија
дипломе, оверена фотокопија уверења о држављанству - не старије од 6 месеци и оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених); доказ из тачке
2 подноси се пре закључивања уговора о раду, а
доказ из тачке 3. прибавља школа по службеној
дужности. Пријаве се достављају у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 011/8541-213.

унивЕрзитЕт у бЕограду
ФакултЕт бЕзбЕдности
11000 Београд
Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II

Ванредни професор за ужу
научну област Студије одбране,
наставни предмет: Право
одбране
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука, доктор наука одбране, безбедности и
заштите. Остали услови утврђени су одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/2010 и 93/2012) и Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидат подноси: биографију;
оверену фотокопију дипломе; списак научних
радова, као и радове. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

11000 Београд, Ђердапска 19
тел. 011/2836-769

Наставник дефектологолигофренолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију-олигофренолошки смер.

Медицински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа.

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки
факултет.

Наставник дефектолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Уз пријаву кандидат је
дужан да поднесе: биографију; оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању; оригинал
или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених/венчаних (оверена копија); доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење)-подноси само
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду;
доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011)-прибавља
школа. Пријаве на конкурс са потребним доказима
о испуњавању услова подносе се лично или препорученом пошиљком на наведену адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
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11000 Београд, Максима Горког 94
тел. 011/6456-823

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, најмање
основна школа. Услови за заснивање радног односа прописани су чл. 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену копију сведочанства и уверење
да је кандидат држављанин РС (оверена копија
уверења о држављанству, не старије од 6 месеци).
Доказ из става 1 тач. 3 чл. 120 (доказ о неосуђиваности) - прибавља школа. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

унивЕрзитЕт „унион“
бЕоградска
банкарска акадЕмија
ФакултЕт за
банкарство,
осигураЊЕ и ФинансијЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12
е-mail: оffice@bba.еdu.rs

на Департману за архитектуру, избор
се врши на одређено време од пет
година

Наставник у звање доцента
за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско
пројектовање и савремена
архитектура

на Департману за архитектуру, избор
се врши на одређено време од пет
година

на Департману за архитектуру, избор
се врши на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/2010), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08,
150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и
89/12-пречишћен текст) и Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05). Пријаве кандидата
са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству,
списак радова и остала пратећа документација)
доставити на адресу Факултета, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

дЕсЕта гимназија
„миХајло пупин“
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/3114-142

Професор рачунарства и
информатике
са 40% радног времена

Пословни секретар
УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, знање
енглеског језика (средњи или виши ниво); оспособљеност за коришћење МS Оffice пакета; организационе способности; вештине комуницирања;
склоност ка тимском раду. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију, оверене копије диплома
о завршеној школској спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију личне карте, сертификат о знању енглеског
језика и рада на рачунару. Пријаву и тражену
документацију доставити у физичком и електронском облику, на наведену адресу Академије, кабинет 209/II и на е-mail: оffice@bba.еdu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну,
односно уметничку област
Архитектонско пројектовање и
савремена архитектура

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Историја,
теорија и естетика архитектуре
и визуелних уметности и обнова
градитељског наслеђа

оШ „доситЕј
обрадовиЋ“
Спремачица

оШ „нХ дуШан дугалиЋ“

унивЕрзитЕт у бЕограду
арХитЕктонски
ФакултЕт

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима, држављанство Републике
Србије, неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: уверење о држављанству Републике
Србије и оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању.

ваша Права адреса:

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

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

наука и образовање

основна Школа
„надЕЖда пЕтровиЋ“
11070 Нови Београд, Луја Адамича 4
тел. 011/2601-295

Наставник српског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити:
уверење о држављанству, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених. Уверење о здравственој
способности подноси се пре закључења 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.

допуна огласа
арХитЕктонска
тЕХниЧка Школа
11000 Београд
Војислава Илића 78
тел. 011/2412-127
e-mail: аts@аts.еdu.rs

Оглас објављен 30.01.2013. године у публикацији „Послови“, допуњује се у делу
услови за радна места: наставник теоријске
наставе за ужестручне предмете и наставник теоријске наставе - српски језик, са
66% радног времена, тако што се поред
наведених услова додаје нови услов из чл.
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања који гласи: У установи
образовно-васпитни рад обавља наставник
који мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским систем преноса бодова, а сходно чл. 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

срЕдЊа
занатска Школа
11000 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 2594-014

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
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 ст. 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, држављанство РС. Уз пријаву доставити оверене фотокопије: сведочанства, уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење доставља се пре закључења
уговора о раду. Извод из казнене евиденције
школа ће прибавити службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

оШ „свЕти сава“

прЕдШколска установа
„наШа радост“

11000 Београд, Авалска 8
тел. 011/2433-639

11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа,
са радним искуством. Сви кандидати добиће одговоре у року од месец дана од дана расписивања
конкурса.

оШ „марија бурсаЋ“
11050 Београд, Милана Ракића 81
тел. 011/3809-813
тел/факс: 011/3088-042
e-mail: оs.marijab@gmail.com

Директор

за период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат теба да испуњава услове
прописане чл. 59 и 8 став 2 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011): да има високо
образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење и 97/08), а почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, за наставника школе, педагога или психолога; да испуњава услове
за наставника основне школе, за педагога и психолога; да има дозволу за рад-лиценцу, обуку и
положен испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
(високог) образовања (с обзиром да програм обуке за директора школе и Правилник о полагању
испита за директора школе нису донети, нити је
Министарство просвете организовало полагање
испита за директора школе, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси
се пре закључења уговора о раду-лекарско уверење); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву кандидат подноси: преглед кретања
у служби са биографским подацима, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту-лиценци за наставника, педагога
или психолога, судско уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична
дела, потврду о радном стажу у области образовања; оверену фотокопију радне књижице, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
се достављају на адресу школе, са назнаком: „За
избор директора школе“. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/3820-314.

Обука за
активнО
тражење
пОсла

Васпитач

на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог са
боловања
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на
студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); да
је кандидат држављанин РС; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља установа. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Пријаве са
доказима о испуњености услова подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

бор

оШ „момЧило ранковиЋ“
19314 Рајац, Вука Караџића 43
тел. 019/554-076
е-mail: оs.momcilor@yаhoo.com

Наставник ликовне културе

за рад у издвојеном одељењу у
Браћевцу, са 5% радног времена

Наставник цртања, сликања и
вајања

за рад у издвојеном одељењу у
Браћевцу, са 5% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
у складу са Законом о раду, Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи или Правилником о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних
програма у основној школи. Кандидати су дужни
да доставе: пријаву са основним подацима о себи,
радну биографију (осим за лица која први пут
заснивају радни однос) и следеће доказе (оригинале или оверене копије, не старије од 6 месеци):
диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1
тачка 2 Закона о основама система образовања
и васпитања - да лице има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду.
Доказ о некажњавању из члана 120 став 1 тачка
3 наведеног закона - прибавља школа. Директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року
од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. Пријаве се могу предати поштом или непосредно, на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
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пониШтЕЊЕ конкурса
оШ „стЕван мокраЊац“
19316 Кобишница

Конкурс објављен 30.01.2013. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

оШ „Хајдук вЕљко“

19303 Штубик, Трг слободе 8
тел/факс: 019/555-008, 555-023, 555-036

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник информатике
са 10% радног времена

Наставник техничког

са 40% радног времена

Наставник географије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидати треба да испуњавају
и следеће услове: да имају одговарајуће образовање, односно стручну спрему према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009 и 4/2009) и
Правилнику о врсти стручне спреме наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних
програма у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник СРС“, бр. 27/88 и 1/89 и „Сл. гласникПросветни гласник РС“, бр. 4/03, 10/04, 3/05, 9/05,
4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 8/08 и 4/2009); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу
следећа документа: диплому (оверен препис или
фотокопију), извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса могу се поднети
лично или поштом на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

основна Школа
„вЕра радосављЕвиЋ“
19300 Неготин
Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 542-737

Наставник српског језика
Наставник српског језика
са 27% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/12) и чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају психичку,
физичку и Обука
здравствену
заспособност; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена уактивно
чл. 120 Закона о основама система
образовања
и васпитања; да имају држављанство
тражење
Републике Србије. Уз пријаву доставити: извод из
посла
матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
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стручној спреми, потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање тридест бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ о неосуђиваности из чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

Школа за основно
музиЧко образоваЊЕ
„ранко кривиЋ“
19250 Мајданпек, Пролетерска бб
тел. 030/581-435, 588-435

Професор солфеђа

за 65% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, односно до
27.12.2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог
занимања, предвиђен Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат испуњава
услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на
оглас поднети: оверену копију или препис дипломе и уверење о држављанству РС. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

музиЧка Школа
„стЕван мокраЊац“
19300 Неготин
тел. 019/545-321

Наставник клавира

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар клавириста или дипломирани музички
педагог; кандидати треба да испуњавају услове
из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 21/93, 3/94, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011) и Правилника о врсти стручне спреме наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС“, бр.
62/03, 64/03, 58/04 и 62/04). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, оверен препис-фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о некажњавању, лекарско уверење, остала документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

гЊИланЕ

Економско
трговинска Школа
38267 Ранилуг

Наставник рачунарства и
информатике
за 4 часа недељно

Наставник пословне
информатике
за 8 часова недељно

Наставник историје

за 7 часова недељно, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства, односно до
24.12.2013. године

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства,
односно до 04.11.2013. године
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање сагласно Правилнику о врсти стручне
спреме; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (осим за приправнике и друга лица која
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита). Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од
30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве доставити на адресу школе. Ближе
информације могу се добити код секретара, на
број телефона: 0280/76-132.

оШ „миладин поповиЋ“
38266 Пасјане

Помоћни радник

за рад у фискултурној сали
2 извршиоца

Ноћни чувар
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: за радно место помоћног радника завршена основна школа; за радно место ноћног
чувара - II степен стручне спреме; да кандидат
има психофизичку и здравствену способност; да
није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела утврђена чл. 120
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву са биографијом кандидат треба да достави: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
лекарско уверење,
уверење да служба
није кажњаван и
Национална
да није под истрагом. Рок за пријављивање је 8
за запошљавање
дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Комплетну документацију
доставити лично или на адресу школе.

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

наука и образовање

основна Школа
„дЕсанка максимовиЋ“
38260 Косовска Каменица
Цара Лазара бб

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник-Просветни гласник“, бр. 11/2012), као и услове предвиђене чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Уз
пријаву кандидат треба да достави: доказ о одговарајућем образовању; доказ о држављанству
Републике Србије. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се узимати у разматрање.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Заинтересовани кандидати могу предати молбе у просторијама школе или
их слати на адресу школе.

за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 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, а доказ
из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ
из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријављивање
је осам дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на
бројеве телефона: 032/332-202 и 032/332-132.

Велико Ропотово
38267 Ранилуг
тел. 0280/76-002

Помоћни радник-спремачица

за 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Пасјану

Ложач парних котлова

за 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Шилову
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: 1. одговарајуће образовање; 2.
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике
Србије. Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ из става 1 тач. 2 пре закључења уговора о
раду. Доказ из става 1 тач. 3 прибавља школа. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву приложити: диплому о завршеном факултету и уверење
о држављанству. Пријаву са документацијом слати на адресу школе.

основна Школа
„свЕти Ђакон авакум“

32000 Чачак
Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-202

Професор историје
Професор италијанског језика

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

Професор физичког васпитања

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 15% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да испуњава и следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност

Наставник математике

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета,
за 44% радног времена, за рад у
Мрчајевцима

Наставник историје

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

32104 Трнава, Чачак
тел. 032/385-109, 386-220

Помоћни радник

за 50% радног времена, за рад у
Вујетинцима

Наставник физичке културе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Уз пријаву кандидати су обавезни
да доставе: оверену фотокопију дипломе, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Доказ из члана 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања-прибавља
школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, а непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

допуна конкурса
установа за
прЕдШколско
васпитаЊЕ и
образоваЊЕ дЕЧји
вртиЋ - иваЊица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидати треба да испуњавају
и услове прописане Законом о основама система
образовања и васпитања, Законом о раду и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да достави: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.
Кандидати пријаве са потребном документацијом
достављају на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

оШ „боЖо томиЋ“
Пријевор
32205 Трбушани, Чачак
тел. 032/883-311

32250 Ивањица, Косовска 48
тел. 032/662-244

Конкурс објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, допуњује се у ставу 1, у
делу УСЛОВИ, тако што се иза речи: „образовање до 10.09.2005. године“, додаје: „за
васпитача и стручног сарадника“; у ставу 2,
у делу УСЛОВИ, иза речи: „или више образовање“, додаје се: „за васпитача“.

Ч аЧ а к

основна Школа
„др драгиШа миШовиЋ“

32210 Мрчајевци, Чачак
тел. 032/800-178

за 60% радног времена, за рад у
Мрчајевцима

са 75% радног времена

мЕдицинска Школа

оШ „татомир анЂЕлиЋ“

оШ „срЕтЕн лазарЕвиЋ“
32252 Прилике, Ивањица
тел. 032/5462-106

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
одсутног запосленог са боловања, за
70% радног времена

Професор технике и
информатике

на одређено време до повратка
одсутног запосленог са боловања, за
20% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чл. 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 од 03. септембра 2009.). Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. Кандидати
пријаве са потребном документацијом достављају
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Кандидат поред општих услова
предвиђених чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, треба да испуњава и посебне услове: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 овог закона
за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога; дозвола за рад, обука и
положен испит за директора, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог високог образовања.
Уз пријаву на конкурс приложити следеће доказе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверен препис), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања; 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; уверење основног суда
да се против кандидата не води истрага; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству РС; радну биографију; оквирни план рада за време мандата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности доставља се пре доношења решења
о избору директора. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Директор се бира на
период од четири године. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Ближе информације могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 032/883-311. Пријаве са
потпуним документима слати на адресу школе, са
назнаком: „Пријава на конкурс за директора“.
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основна Школа
„бранко крсмановиЋ“
35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607

Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема одговарајућег
образовања, у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; да је држављанин РС.
Кандидат уз пријаву треба да достави доказе о
испуњености наведених услова: уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се
доставља пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

оШ „Ђура јакШиЋ“

оШ „вук караЏиЋ“

Директор

Наставник физичког васпитања

35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

35207 Поточац
тел. 035/522-804

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе
може да се пријави кандидат који испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање прописано за наставника, односно стручног
сарадника предвиђено чланом 8 став 2 чл. 59 и
120 Закона о основама система образовања и
васпитања, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има дозволу за рад-лиценцу; завршену обуку и положен испит за директора; најмање 5 година рада на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат треба да достави
следећа документа: краћу биографију са кратким
прегледом кретања у служби, оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту-лиценци, доказ-потврду о радном стажу
на пословима образовања и васпитања, извод из
матичне књиге рођених, ориганал или оверену
фотокопију (не старије од 6 месеци), уверење о
држављанству, оригинал или оверену копију (не
старије од 6 месеци). С обзиром на чињеницу да
није организовано полагање испита за директора
школе, пријава која не буде садржала уверење о
положеном испиту за директора неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит за директора
школе. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности.
Проверу психофизичких способности кандидата
за рад са децом и ученицима извршиће надлежна
служба за запошљавање. Непотпуне, неблаговремене и неоверене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања.

Помоћна радница
УСЛОВИ: да кандидат има завршено основно образовање-основна школа-I степен стручне спреме.

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или академске студије) у трајању од три и четири године
или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке струковне студије) – васпитач; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да се
против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница, доказ из услова бр. 2, односно
лекарско уверење доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Приложена документација не сме бити старија од шест месеци.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документациојм доставити на горенаведену адресу.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава и остале
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Законом о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, као и да има одговарајућу
стручну спрему, прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Пријава на конкурс
са потребном документацијом треба да садржи:
краћу биографију, доказ о стручној спреми (оверена копија), извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној
дужности, а доказ о здравствениј способности
доставља се пре закључења уговора о раду. Непотпуна и неблаговремена документација неће се
разматрати.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба
пу „пионир“за запошљавање
35000 Јагодина, Вука Караџића 4

са 15% радног времена

кИкИнда

гимназија
„дуШан васиљЕв“

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 7

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо
образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним судијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани 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 и математике, дипл.
математичар-астроном; дипл. математичар-професор математике; дипл. математичар-теоријска
математика; дипл. математичар-примењена математика; дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом: Основи геометрије); дипл.
информатичар; дипл. професор математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом: Основи геометрије); професор
математике-теоријско усмерење или професор
математике теоријски смер; кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања (за
пријављеног кандидат школа прибавља уверење
суда о некажњавању по службеној дужности);
да је држављанин РС-уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми; уверење да има психофизичку и здравствену способност за рад са ученицима (доставља кандидат пре
закључења уговора о раду); пријава на конкурс.
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ФакултЕт
САЈМОВИ
пЕдагоШкиХ наука

ЗАПОШЉАВАЊА

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

Асистент за ужу стручноуметничку област Музичка
култура са методиком наставе

НАЈКРАЋИ ПУТ
на одређено време од три године
ДО ПОСЛА
УСЛОВИ: завршен факултет уметности, општа
музичка педагогија, студент докторских студија,
укупна просечна оцена на претходним нивоима
студија најмање осам, смисао за наставни рад,
непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, 97/08, 44/10, 93/12). Уз пријаву на конкурс
доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним свим нивоима студија, доказ о уписаним
докторским студијама, биографију са подацима
о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, доказ
о неосуђиваности и друге доказе о испуњавању
услова за избор у звање по овом конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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наука и образовање

оШ „сЕрво миХаљ“
23325 Падеј, Маршала Тита 45
тел. 0230/75-509
е-mail: оspadej@open.telekom.rs

Спремачица
УСЛОВИ: радна и животна биографија, диплома
или сведочанство о стеченом I степену стручне
спреме било које врсте, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (тражиће
се од изабраног кандидата пре закључења уговора о раду) и 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 (школа
ће тражити по службеној дужности од надлежне
службе полицијске управе). На коверти са документацијом потребно је ставити назнаку: „За конкурс“. Конкурсна документација се прилаже у овереним фотокопијама и не враћа се по окончању
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Информације се могу добити
на бројеве телефона: 0230/75-509 и 0230/75-773.

оШ „стЕван срЕмац“
24400 Сента, Топартска 20

Наставник српског језика као
нематерњег језика
на мађарском наставном језику
5 извршилаца

Наставник немачког језика
са 80% радног времена, на
мађарском наставном језику

Наставник немачког језика

са 60% радног времена, на српском
и мађарском наставном језику

Наставник немачког језика
са 40% радног времена, на
мађарском наставном језику

Наставник немачког језика
са 30% радног времена, на
мађарском наставном језику

Наставник музичке културе

на мађарском наставном језику
2 извршиоца

Наставник ликовне културе

на мађарском наставном језику

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, на
мађарском наставном језику

Наставник математике

на српском и мађарском наставном
језику

Наставник математике

са 60% радног времена, на
мађарском наставном језику

Наставник физике

Наставник физике

на српском и мађарском наставном
језику

оШ „пЕтар коЧиЋ“

Спремачица
4 извршиоца

Брњак
38228 Зубин Поток

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, односно стручну спрему прописану
чл. 8 и 121 ЗОСОВ, у наведеном занимању; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (овај услов утврђује се
након избора кандидата); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (овај услов утврђује
школа по службеној дужности); да има држављанство РС; да зна мађарски језик - за наставнике
који образовно-васпитни рад остварују на мађарском језику и за стручног сарадника. Као доказе о
испуњености наведених услова, уз пријаву канидат треба да достави: кратку радну биографију,
оверен препис или оверену фотокопију сведочанства (сервирка и спремачица), уверења или
дипломе о стеченом образовању; доказ да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмане 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (сва радна места, осим сервирке и спремачице); уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију сведочанства средње школе, уверења или
дипломе више или високе школе, чиме кандидат
доказује да се школовао на мађарском језику или
уверење о положеном испиту из мађарског језика
по програму одговарајуће високошколске установе (за наставнике који васпитно-образовни рад
изводе на мађарском језику). Није обавезно, али
је пожељно приложити мотивационо писмо („Шта
ме мотивише да радим са децом“) и фотокопију
радне књижице и личне карте. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања. Пријаве слати поштом
на горенаведену адресу школе. Школа задржава
право распореда запосленог по радним јединицама према потребама организације рада у школи.

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: IV, VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, средња, виша или висока стручна спрема
друштвеног или хуманистичког смера; да је кандидат из реда културних радника; најмање 5 година радног искуства у области културе, од чега
најмање 2 године везано за уметнички рад Јожеф
Нађа; да је држављанин РС и да је пунолетан.
Кандидат уз пријаву треба да достави потребну
документацију: радну биографију, извод из матине књиге рођених, уверење о држављанству РС,
уверење да се против њега не води кривични
поступак, оверену фотокопију дипломе, уверење
о дужини радног стажа и на којим је пословима
радио и програм рада за мандатни период од 4
године. Доказе доставити у оригиналу или као
оверене копије (препис). Пријаве се достављају
лично или поштом, на горенаведену адресу, са
назнаком: „За избор директора“.

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

за рад у Брњаку, за 8 часова
недељно

2. Наставник биологије

за рад у издвојеном одељењу у
Лучкој Реци, за 6 часова недељно

3. Наставник географије

за рад у издвојеном одељењу у
Бубама, за 3 часа недељно

4. Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу у
Лучкој Реци, за 2 часа недељно

5. Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу у
Бубама, за 2 часа недељно

6. Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу у
Бањама, за 2 часа недељно

7. Наставник енглеског језика
за рад у Брњаку, за 8 часова
недељно

8. Наставник грађанског
васпитања

за рад у издвојеном одељењу у
Бубама, за 1 час недељно

9. Наставник грађанског
васпитања

за рад у издвојеном одељењу у
Лучкој Реци, за 3 часа недељно

за рад у Брњаку, за 6 часова
недељно

Кањижа, Трг главни 9

ваша Права адреса:

1. Наставник биологије

10. Наставник грађанског
васпитања

рЕгионални крЕативни
атЕљЕ „јоЖЕФ наЂ“

Олигофренопедагог

на мађарском наставном језику
11 извршилаца

косовска мИТровИЦа

са 60% радног времена, на
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 1 и 2 тач. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011), одговарајућа врста стручне
спреме у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 50/92,
22/02, 62/03, 64/03 и 64/04); 2. одговарајуће више
образовање у складу са чл. 145 Закона о основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 22/02, 62/03,
64/03 и 64/04); 3. да поседују психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима;
4. да су држављани Републике Србије; 5. да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Докази о испуњености услова из тач. 1, 2 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс, а докази о испуњености услова из тач.
3 и 5 подносе се пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву приложити: оверен препис дипломе о
стеченој стручној спреми, оверен препис уверења
о положеном стручном испиту за кандидате под
ред. бр. 1-10, потврду о радном односу (за кандидате са условима под ред. бр. 2), уверење о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

13.02.2013. | Број 504 |
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унивЕрзитЕт у
приШтини
ФилозоФски ФакултЕт
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475

Асистент за ужу научну област
Општа педагогија
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област
Социологија
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област
Филозофија
на одређено време од 36 месеци

за асистента треба да испуњавају услове предвиђене чл. 72 став 1 и став 2 Закона о високом
образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005 и 44/2010) и Статутом Филозофског
факултета. Кандидати за сарадника у настави треба да испуњавају услове предвиђене чл. 71 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010) и Статутом
Филозофског факултета. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, списак научних радова,
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да
против кандидата није покренута истрага, нити
подигнута оптужница, уверење о држављанству
Републике Србије), подносе се на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Обавештења се могу добити и на
бројеве телефона: 028/425-473 и 425-475.

Наставник-ванредни професор
за ужу научну област Историја
Југославије

ЕлЕктротЕХниЧка
Школа
„миладин поповиЋ“

Сарадник у настави за ужу
научну област Историја старог
века

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време од 60 месеци

на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу
научну област Историја средњег
века
на одређено време од 12 месеци

Наставник-доцент за ужу научну
област Историја енглеског језика
на одређено време од 60 месеци

Наставник за ужу научну
област Романистика, предмет:
Француски језик
2 извршиоца

Наставник за ужу научну
област Романистика, предмет:
Француска књижевност
Наставник за ужу научну област
Класична филологија, предмет:
Латински језик
Асистент за ужу научну
област Романистика, предмет:
Француски језик
на одређено време од 36 месеци

Наставник за ужу научну област
Русистика, предмет: Руски језик
Лектор за ужу научну област
Русистика, предмет: Руски језик
на одређено време од 36 месеци

Сушица
38205 Грачаница

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом у погледу стручне спреме, кандидат треба да
испуњава и услове прописане Законом о основама
система образовања и васпитања, Правилником
о врсти стручне спреме наставника, сарадника и
сарадника у настави у стручним школама, односно
да има високу стручну спрему, одговарајуће групе
предмета. Пријаве кандидата са доказом о стручној спреми, изводом из матичне књиге рођених,
уверењем о држављанству, уверењем да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, као и уверењем надлежног
органа да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца и
да није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело против достојанства личности и морала, слати искључиво поштом, на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

к ра г У ј Е в а Ц

за 28% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће
услове конкурса: диплома високог образовања,
са звањем: професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и
књижевности; професор српске књижевности и
језика; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и
српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
диплому или уверење о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и уверење да нису осуђивани правосудном пресудом за кривично дело. Сва документа прилажу се у оригиналу или у овереном
препису. Проверу психофизичких способности
за рад са ученицима врши надлежна служба за
запошљавање, после подношења пријаве. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са траженом документацијом подносе се
на горенаведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе и на број телефона: 034/510-149.

основна Школа
„драгиШа миХаиловиЋ“

Наставник машинске групе
предмета-наставник рачунарства
и информатике

Професор разредне наставе

за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће
услове: диплома високог образовања, са звањем:
дипломирани машински инжењер; дипломирани
инжењер машинства; професор машинства.

Наставник рачунарства и
информатике

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати за наставника треба
да испуњавају и посебне услове предвиђене чл.
64 и 65 Закона о високом образовању Републике
Србије („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010)
и Статутом Филозофског факултета. Кандидати

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове конкурса: диплома високог образовања, са звањем: професор информатике,
односно дипломирани информатичар; професор
матемарике, односно дипломирани математичар,
смер рачунарство и информатика; дипломирани
инжењер електротехнике, сви смерови, односно
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Наставник српског језика и
књижевности

34240 Кнић
тел. 034/510-149

срЕдЊа Школа

Сарадник у настави за ужу
научну област Русистика,
предмет: Руски језик

на одређено време од12 месеци

одсеци; дипломирани инжењер електронике, сви
смерови, односно одсеци; диоломирани инжењер
за информационе системе, односно дипломирани
инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих
наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани
инжењер информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани економиста,
смерови: кибернетско-организациони, економска
статистика и информатика; економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или
статистика, информатика и квантна економија;
професор технике и информатике; дипломирани
математичар.

за 10% радног времена
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34000 Крагујевац
Радована Мићовића бб
тел. 034/323-422, 323-423

2 извршиоца

Професор историје

за 20% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање,
односно VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, у складу са чл. 8 ст. 1 и 2 и чл.
120 ст. 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011) и у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ о испуњености
овог услова подноси се пре закључења уговора
о раду, а проверу психофизичких способности за
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рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање); уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа) и да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидат мора да приложи:
кратак преглед биографских података; оверену
копију дипломе или уверења о завршеном факултету; извод из матичне књиге рођених или оверену копију извода; уверење о држављанству или
оверену копију уверења (не старије од шест месеци); уверење суда да није под истрагом и да се
против њега не води поступак. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе, лично или поштом,
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „19. октобар“
34209 Маршић
Др Драгише Мишовића бб
тел. 034/6350-664

Наставник српског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, односно
одговарајуће високо образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011). Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
20/07, 1/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10);
да има држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности прибавља школа); да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима (уверење прилаже кандидат
који буде примљен по конкурсу, пре закључења
уговора о раду). Уз пријаву на конкурс кандидат
мора да приложи: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци - оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) и радну биографију. У поступку одлучивања о избору кандидата проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи
избор врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на горенаведену адресу школе,
поштом или лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне
информације могу се добити на број телефона:
034/6350-664.

исправка дЕла
конкурса
ФакултЕт
мЕдицинскиХ наука
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Конкурс објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се у делу
назива радног места: сарадник у настави
за ужу научну област Орална хирургија, на
одређено време 1 година, и треба исправно
да гласи: сарадник у настави за ужу научну
област Пародонтологија и орална медицина, на одређено време 1 година. У осталим
деловима конкурс је непромењен.

основна Школа
„вук ст. караЏиЋ“

физичке и здравствене способности кандидат је
дужан да достави пре закључења уговора о раду.
Пријаве са доказима о испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Професор историје
Професор разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012).
Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да
доставе: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља кандидат који заснује радни
однос по конкурсу, пре закључења уговора о раду,
а уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Документа
тражена конкурсом достављају се у оригиналу или
као оверене копије. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Број телефона за информације: 034/335-464-секретар школе.

срЕдЊа Школа
„доситЕј обрадовиЋ“
34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/356-834

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 8
став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће
образовање (чл. 8 став 2 Закона-одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; дозволу за рад; обуку
и положен испит за директора школе; најмање 5
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидат је у обавези да достави: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверену копију дозволе
за рад (лиценцу)-оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; доказ о радном
стажу (потврду да има најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања); оверену копију уверења о положеном испиту за директора (у складу са законом); уверење о држављанству Републике Србије-не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених и биографију са
кратким предлогом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног
понашања од стране кандидата за директора прибавља школа, пре доношења одлуке о избору кандидата. Доказ (уверење) о поседовању психичке,

основна Школа
„прота стЕван поповиЋ“
34322 Чумић
Крагујевац
тел. 034/576-059, 576-009

Наставник српског језика
за 95% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, у складу са чл. 8 ст. 1 и 2 и чл. 120 ст.
1 тачка 1 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; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доказ
о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за запошљавање); 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 школа); да се против кандидата
не води истрага, истражне радње или кривични
поступак по оптужници или оптужном предлогу
код основног или вишег суда и да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи следеће доказе: кратак преглед
биографских података; оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеном
факултету (овера не старија од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) и
оригинал или оверену фотокопију уверења суда
да се против кандидата не води истрага, истражне
радње или кривични поступак по оптужници или
оптужном предлогу код основног или вишег суда
(не старије од шест месеци). Пријаве слати на
горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

основна Школа
„мирко јовановиЋ“
34000 Крагујевац
Незнаног јунака 8
тел. 034/300-333

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, у складу са чл. 8 ст. 1 и 2 и чл. 120 ст.
1 тачка 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и у складу са 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 (доказ о
испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за запошљавање); 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 школа) и да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи следеће доказе: кратак преглед
биографских података; оверену копију дипломе
или уверења о завршеном факултету; извод из
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наука и образовање

матичне књиге рођених или оверену копију извода; уверење о држављанству или оверену копију
уверења (не старије од 6 месеци) и уверење суда
да није под истрагом и да се не води поступак против њега. Пријаве слати на горенаведену адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

унивЕрзитЕт
у крагујЕвцу
природно-матЕматиЧки
ФакултЕт
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
САЈМОВИ
тел. 034/336-223

оШ „милојЕ симовиЋ“
34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

Професор физичког васпитања
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
физичког васпитања.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање
ромског језика; савладан програм обуке за педагошког асистента.

да кандидат има држављанство РепуЗАПОШЉАВАЊАОСТАЛО:
блике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(уверење прилаже кандидат који буде примљен
Асистент за ужу научну област
у радни однос, пре закључења уговора о раду
и проверава се у току рада); да кандидат није
Физиологија животиња и човека
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
и молекуларна биологија
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
у Институту за биологију и екологију
основама система образовања и васпитања (доказ
о неосуђиваности прибавља школа). Уз пријаву
Факултета, на одређено време 3
на конкурс кандидат мора да приложи: оверену
године
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне книге рођених; уверење о
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписадржављанству Републике Србије и радну биогране докторске студије уже научне области за коју
фију. Кандидати који конкуришу за радно место
педагошког асистента у обавези су да приложе и
се бира или VII/2 степен стручне спреме, магифотокопију уверења о завршеној обуци за педастар биолошких наука уз услов да је прихваћена
гошког асистента. Неблаговремене и непотпуне
тема докторске дисертације, односно VIII степен
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве сластручне спреме, доктор биолошких наука који је
ти искључиво поштом на горенаведену адресу.
изабран у звање асистента по Закону о високом
Ближе информације о конкурсу могу се добити од
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07,
секретара школе и на број телефона: 034/582-106.
97/08, 44/10 и 93/12) и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Кандидати који конкуришу поред опш34202 Грошница
тих услова треба да испуњавају и посебне услове
Октобарских жртава 146
прописане Законом и наведеним општим актима.
тел. 034/329-750, 313-622
Уз пријаву неопходно је доставити: биографију
са подацима о досадашњем раду, оверену фотоДиректор
копију дипломе о стеченој одговарајућој стручној
спреми и списак и сепарате објављених радова,
за мандатни период од 4 године
односно радова за који поседују потврду да су
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандиприхваћени за објављивање до момента пријаве
дат поседује лиценцу, односно положен стручна конкурс. Кандидати су дужни да уз пријаву на
ни испит и да испуњава остале услове за рад
конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
наставника, педагога и психолога; да има психичоргана поводом чињенице да нису правоснажном
Национална служба
ку, физичку и здравствену способност за рад са
пресудом осуђени за кривично дело против полдецом и ученицима; да није осуђиван правоснажза запошљавање
не слободе, фалсификовања
јавне исправе коју
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
издаје високошколска установа или примања мита
став 1 тачка 3 Закона о основама система образоу обављању послова у високошколској установи.
вања и васпитања; најмање 5 година радног стаРок за пријављивање је 15 дана од дана објажа у области образовања и васпитања; положен
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
испит за директора школе (по доношењу програпријаве неће се разматрати.
ма обуке и полагања испита из члана 59 став 17
Закона о основама система образовања и васпитања) и да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
достави: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; потврду да има 5 година стажа на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; преглед кретања у служби са биографским подацима
и оквирни план рада за време трајања мандата.
Документацију доставити у затвореној коверти,
са назнаком: „Конкурс за директора“, најкасније
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса,
на горенаведену адресу школе. Фотокопије морају
бити оверне, а уверења не старија од 6 месеци.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
на број тел. 034/313-622 или на e-mail: оsnana@
microsky.net.

основна Школа
„мома станојловиЋ“
34000 Крагујевац
Кнеза Михаила 40
тел. 034/332-909

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 и чланом 121 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012).

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подаци-

кандидати су у обавези да доставе доказе о
Први утисак јемаиспуњености
услова конкурса: оверену фотокопију дипломе (сведочанства) којом доказују одгонајважнији – варајућу школску спрему; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравбудите
ственој способности за рад-након доношења одлуизбору кандидата; да кандидат није осуђииспред свих кевано правоснажном
пресудом за кривична дела

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

основна Школа
„наталија нана
нЕдЕљковиЋ“

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Обуке и субвенције
за запошљавање

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха
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Унапредите
своје
пословање

утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и остале
услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

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

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Клавир
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.kg.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.

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Соло
певање
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.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/2005 и 61/2005), Правилником о начину
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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.

Наставник у звање доцента
за ужу уметничку област
Унутрашња архитектура и
индустријски дизајн (предмет:
Пројектовање облика)

за 50% радног времена, 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.kg.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.
Кандидати су у обавези да поднесу најмање десет
оригиналних радова или фотографија радова који
се не могу приложити у оригиналу, документацију,
пројекте и фотографије радова реализованих на
одређеном месту или за одређене потребе.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверена
копија диплома; потврда о уписаним докторским
студијама (важи за избор у звање асистента); оверена копија извода из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (оригинал); потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван; докази о научним, односно
уметничким активностима кандидата; мишљење
студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи); за кандидате који се бирају у
звање доцента, а немају педагошко искуство 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
конкурса.

срЕдЊа Школа
„Ђура јакШиЋ“
34210 Рача, Карађорђева 94
тел. 034/751-281

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом
8 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11), тј. да има одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08

и 44/10), а почев од 10.09.2005. године; образовање на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; да испуњава
услове за наставника гимназије и средње стручне
школе подручја рада: трговина, угоститељство и
туризам, електротехника и машинство, педагога
и психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима и
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да има дозволу за рад, обуку и положен
стручни испит за директора установе (изабрани
кандидат који нема савладану обуку и положен
испит за директора биће у обавези да исти положи у законском року) и да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву са школско-образовном и раднопрофесионалном биографијом доставити следеће
доказе тражене конкурсом: оверену фотокопију/
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију/препис
лиценце, односно уверења о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству у области
образовања; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених и
предлог програма рада директора школе за време
мандата. Доказ о испуњености услова прописаних у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - за кандидата
прибавља школа. Доказ (уверење) о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат може
добити више информација у вези са конкурсом, на
број телефона: 034/751-281. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања конкурса.

к ра љ Е в о

музиЧка Школа
„стЕван мокраЊац“

оШ „милун ивановиЋ“
36342 Ушће
Милуна Ивановића бб
тел. 036/5430-055

Наставник физичке културе

са 25% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу школе у
Гокчаници
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће образовање утврђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 9/09, 3/10, 11/12) и да испуњава
услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже:
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем факултету; извод из
матичне књиге рођених. Кандидати који уђу у
ужи избор упућују се на проверу психофизичких
способности. Проверу психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Лекарско
уверење о здравственој способности подноси се
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности
од надлежног секретаријата унутрашњих послова. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на број телефона:
036/5430-055.

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

оШ „младост“

Професор контрабаса

36217 Врњци
тел. 036/631-468

за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни
однос у установи може да буде примљено лице
ако има одговарајуће образовање, сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012), професор контрабаса: дипломирани музичар контрабасиста; мастер музички
уметник, професионални статус контрабасиста. У
поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника врши се провера психофизичких способности за рад са ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака; да је кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (прибавља школа). Пријаве са биографијом, доказом
о држављанству Републике Србије и доказом о
одговарајућем образовању, предају се лично или
на адресу школе, са назнаком: „За оглас“. Уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Фотокопије докумената морају бити оверене. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Професор математике
са 23% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање утврђено Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05,
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08); 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. Кандидати су дужни да приликом подношења пријаве
на конкурс поднесу доказе о испуњености услова
из тач. 1 и 4. Доказ о испуњености услова из тачке
2 прибавиће само изабрани кандидат, а доказ из
тачке 3 прибавиће школа по службеној дужности.
Копије морају бити оверене, а уверења не старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима
слати на адресу школе. Сва обавештења могу се
добити на број телефона: 036/631-468.
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крУшЕваЦ

оШ „васа пЕлагиЋ“

оШ „први мај“

срЕдЊа Школа
„свЕти триФун“
са домом уЧЕника

Влајковци
37220 Брус
тел. 037/830-233

37230 Александровац
тел. 037/751-117

37257 Падеж
тел. 037/696-207

Директор

Наставник физике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање из чл.
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседују
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат 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 образовања, држављанство РС, да имају
одговарајућу психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа), да поседују стручне и организационе
способности. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве се подносе у затвореним
ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора“,
непосредно или на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Уз
пријаву кандидати треба да приложе: радну биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом плана рада за време мандата којом
се доказују организационе способности, оверену
фотокопију дипломе о стеченом стручном одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе
(уверења) о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, потврду о радном искуству,
уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци), лекарско
уверење (не старије од 6 месеци), доказ о радном
искуству у области образовања и васпитања.

на период од 4 године

за 40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (прилаже
се пре закључивања уговора о раду); да има држављанство Републике Србије; да испуњава услове у
погледу стручне спреме предвиђене чл. 3 тачка 9
Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа).
Уз пријаву приложити: уверење о држављанству,
оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

основна Школа
„вЕлизар станковиЋ
корЧагин“
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

Наставник француског језикаприправник

за 55% радног времена, на одређено
време до годину дана, за рад у
матичној школи и подручним
одељењима Каонику и Рибару
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: одговарајуће образовање према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и
чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. 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, француски
језик: професор, односно дипломирани филолог за
француски језик и књижевност, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил
француски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил француски језик); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања; да су држављани Републике Србије. Проверу психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака (уверење се не прилаже уз пријаву,
већ пре закључивања уговора о раду). Сви пријављени кандидати ће бити обавештени о времену и
месту провере психофизичких способности. У својој
пријави кандидати треба да наведу датум провере
психофизичких способности, ако су исту прошли у
претходних 6 месеци. Кандидати уз пријаву прилажу: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ о стручној спреми. Уверење
из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности. Доказ о здравственој способности прилаже се пре закључења уговора о раду.
Документа се прилажу у овереној фотокопији, не
старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
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Професор прехрамбене групе
предмета
за 85% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних
производа; услови стручне спреме по Правилнику
о врсти стручне спреме наставника у средњој школи; да су кандидати 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; 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.

срЕдЊа Школа у брусу
37220 Брус

Професор математике

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

Професор математике
са 69% радног времена

Професор српског језика и
књижевности

са 77% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања и одсуства
са рада ради неге детета

оШ „радЕ додиЋ“

Професор српског језика и
књижевности

Помоћни радник

Професор хигијене

37246 Милутовац
тел. 037/721-243

на одређено време до повратка
радника са функције

за рад у подручном одељењу у
Пољни
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Ложач
УСЛОВИ: основна школа, ВКВ радник (машинске,
електротехничке или столарске струке), КВ или
III степен школске спреме (металске, водоинсталатерске или молерско-фарбарске струке), као
и сертификат о положеном испиту за руковаоца
парних котлова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да поднесу доказе о испуњености услова:
оригинал или оверену фотокопију дипломе или
уверења о стручној спреми; оригинал или оверену
фотокопију сертификата; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених или
оверену фотокопију уверења о држављанству.
Лекарско уверење и уверење да се против кандидата не води кривични поступак прилажу се по
пријему у радни однос. Пријаве са документацијом
слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања.
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са 10% радног времена

Професор француског језика

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања и одсуства
са рада ради неге детета

Професор латинског језика

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања и одсуства
са рада ради неге детета

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
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наука и образовање

них наставника у стручним школама и гимназији
и Правилника о систематизацији радних места у
Средњој школи у Брусу; потребно је поседовање
високе стручне спреме. Пријаве о доказима (оригинали или оверене фотокопије) о испуњености
услова слати на адресу школе. Потребна документација: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, лекарско уверење (да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима). Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања. Одлука о избору биће достављена кандидатима у законском року.

лЕсковаЦ

пониШтЕЊЕ огласа
тЕХниЧка Школа
власотинцЕ
16210 Власотинце
М. Михајловића бб
тел. 016/875-125

Оглас објављен 07.11.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: професор
уставног и привредног права, са 20% радног времена, на одређено време до повратка радника са боловања, поништава се у
целости.

оШ „25. мај“
Село Доња Лопушња
16210 Власотинце

Професор српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: услови по чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања бр. 72/09, и то: да
кандидат има одговарајуће образовање у наведеном занимању, по Правилнику о врсти и степену
стручне спреме за наставнике и стручне сараднике у основном и средњем образовању; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом прибавља школа, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за запошљавање. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља приликом закључивања уговора о раду. Кандидати који
су извршили проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима достављају следећу
документацију: пријаву, диплому или оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених.

оШ „8. октобар“
16210 Власотинце
Марка Орешковића 2

Професор техничког и
информатичког образовања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати
који испуњавају услове у погледу стручне спреме
у складу са одговарајућим одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи и изменама истог
Правилника; 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, про-

фесор техничког образовања и физике, професор
физике и основа технике, професор техничког
образовања и хемије, дипл. педагог за физику и
ОТО, дипл. 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 графичке комуникације, професор производно-техничког образовања, дипл. педагог за техничко образовање,
дипл. педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор
политехнике и професор технике медијатекарства.

Професор историје

са 75% радног времена
УСЛОВИ: 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, извод
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење да кандидат није под истрагом (не
старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(по коначности одлуке).

пониШтЕЊЕ огласа
основна Школа
„бора станковиЋ“
162110 Губеревац

Оглас објављен 16.01.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: наставник математике, са 70% радног времена,
поништава се у целости.

курс-избор директора Народне билиотеке „Вук
Караџић“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Лице задужено
за обавештења: Саша Дајевић, број телефона:
016/821-138.

мЕдицинска Школа
16000 Лесковац
Боре Димитријевића Пиксле 1

Професор српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика; дипломирани филолог за књижевност и српски језик.

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар;
санитарно-еколошки инжењер-специјалиста са
претходно стеченим образовањем за струковну
медицинску сестру; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге. Лице траба да има
претходно стечено средње образовање у подручју
рада здравство и социјална заштита.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају прописане услове чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Предвиђено је психолошко
тестирање кандидата. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 016/3437-635.

основна Школа
„васа пЕлагиЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3426-280

Професор српског језика
са 22% радног времена

народна библиотЕка
„вук караЏиЋ“
16205 Бојник, Трг слободе 22
тел. 016/821-138

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII или VI степен, најмање 5 година радног искуства на пословима у области образовања,
културе и библиотекарства, да кандидат поседује
организационе способности, да нема законских
сметњи за његово именовање. Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја
библиотеке за мандатни период од 4 године. Уз
пријаву на конкурс приложити: предлог програма
рада и развоја библиотеке за период од 4 године;
оверену копију дипломе или уверења о стручној
спреми; оверену копију радне књижице или доказ
о радном искуству; биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност; уверење
надлежног органа да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци) за кривична дела која се гоне
по службеној дужности; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену копију личне карте
и доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал). Сви докази се прилажу
у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини или суду. Рок за подношење пријава
је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу, са назнаком: За јавни кон-

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004,
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009,
4/2009 и 3/2010); да 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; да имају држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству, не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже пре
закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела прибавља
школа по службеној дужности. Кандидати који
буду испуњавали услове конкурса и који уђу у ужи
избор који врши директор школе, биће упућени на
претходну проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере биће обавештени по истеку рока за подношење
пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 016/3426-280.
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срЕдЊа тЕХниЧка Школа
„воЖд караЂорЂЕ“
16230 Лебане, Цара Душана 78

Професор физичког васпитања
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава прописане услове предвиђене Законом о раду, Законом
о основама система образовања и васпитања и
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у средњим стручним школама: да је
држављанин Републике Србије; да има одговарајуће образовање у складу са законом и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у средњим стручним школама; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе; уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са
потребном документацијом доставити на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „вук караЏиЋ“
16000 Лесковац
Саве Ковачевића 69

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, а у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника 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. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену копију); уверење суда да против њих није
покренута истрага, нити је подигнута оптужница
за кривична дела из надлежности суда. Уверење
о здравственом стању подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
прибавља школа по службеној дужности. Пријаве
са документацијом којом се доказује да су испуњени општи и посебни услови конкурса, као и бројем
телефона кандидата, доставити на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

основна Школа
„радован коваЧЕвиЋ“

основна Школа
„радојЕ домановиЋ“

Професор српског језика и
књижевности

Психолог

16248 Леце
тел. 016/210-710

са 94,52% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
српског језика и књижевности, професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком,
професор српске књижевности и језика, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским
књижевностима, 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 српске
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер
филолог, мастер професор језика и књижевности.

Професор техничког и
информатичког образовања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и 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.

Професор разредне наставе

за рад у Стубли, на одређено време
до повратка радника са функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег образовања: професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије
са претходно заршеном педагошком академијом
или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
приправнике и друга лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита), потврду
из суда. Лекарско уверење се доставља пре закључивања уговора о раду. Пријаве слати поштом или лично доставити на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе или на
број телефона: 016/210-710.

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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16201 Манојловце
тел. 016/785-234

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања,
односно одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Општи услови: утврђени су чл. 8 и чл.
120 ЗОСОВ-а („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Посебни услови: чл. 6 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12). Пријава са доказима о
испуњавању услова подноси се на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију/оригинал дипломе о стеченој стручној
спреми; оверену фотокопију/оригинал извода из
матичне књиге рођених (са холограмом); оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству
(не старије од шест месеци). Оверена фотокопија
јесте фотокопија оригиналног документа која се
оверава печатом код надлежног органа. Лекарско
уверење (не старије од шест месеци) подноси се
пре закључења уговора о раду. Уверење да лице
није осуђивано прибавља школа. Благовременом пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове означене у конкурсу. Кандидати
ће бити обавештени о одлуци директора школе у
законом предвиђеном року. Ближа обавештења
могу се добити на број телефона: 016/785-234.

лоЗнИЦ а

исправка дЕла огласа
оШ „бранко радиЧЕвиЋ“
15318 Мали Зворник
Краља Петра I 10
тел. 015/471-923, 471-167
е-mail: оsbrankora@open.telekom.rs

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: спремачица, исправља се у делу услова радног
места и треба да стоји: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе потврде
да имају одговарајуће образовање (оверена фотокопија сведочанства о завршеном
основном образовању и васпитању). Установа проверава да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити за
остала кривична дела прописана Законом.

срЕдЊа Школа
„свЕти сава“

15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног преко 60 дана, за 50%
радног времена, до краја школске
2012/2013. године и 28% радног
времена до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевности и општу

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

наука и образовање

књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, професор српског језика
и књижевности, професор српске књижевности
и језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, професор југословенске књижевности
и српског језика. Поред услова прописаних законом и одговарајуће стручне спреме наведене за
наставника који се пријављује на конкурс, кандидат треба да испуњава и друге посебне услове:
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство РС. Као доказе о испуњавању услова, кандидат уз пријаву са кратком биографијом
подноси: оверену фотокопију дипломе; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија).
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Избор између пријављених кандидата
биће извршен у року од 30 дана од истека рока
за подношење пријава. У поступку одлучивања о
избору наставника директор прибавља мишљење
школског одбора, након извршене претходне провере психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве се подносе на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс за наставника“, у року од 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се разматрати.

нИш

допуна огласа
оШ „стЕван синЂЕлиЋ“
Каменица
18204 Горњи Матејевац
тел. 018/652-622

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, допуњује се у делу УСЛОВИ, тако што се додаје: Кандидат треба да
испуњава и услове прописане чл. 8 став 4
и чл. 121 став 9 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) који утврђује
обавезу поседовања образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина.

угоститЕљско
туристиЧка Школа
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Благајник-административни
радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска
школа, образовни профил: економски техничар;
оспособљеност за рад на рачунару.

Финансијско-административни
радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска
школа, образовни профил: економски техничар;
оспособљеност за рад на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доста-

ве: диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених/
венчаних, доказ о оспособљености за рад на рачунару-све у оригиналу или у овереној фотокопији.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

основна Школа
„стојан ЖивковиЋ
столЕ“
18213 Трњане
тел. 018/4844-250

Наставник историје

са 70% радног времена

граЂЕвинска тЕХниЧка
Школа „нЕимар“
18000 Ниш, Београдска 18

УСЛОВИ: 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 математике

Наставник географије

са 27,78% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар
за теоријску математику и примене; дипломирани
математичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар
за математику економије; професор информатике
- математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена
математика; дипломирани информатичар; 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; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор математике - теоријско усмерење;
професор математике - теоријски смер; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - математика
финансија. Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

са 35% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: професор географије; дипломирани
географ; професор географије и историје; дипломирани професор биологије и географије; дипломирани професор географије и информатике;
професор биологије - географије; професор физике - географије; професор географије - информатике; дипломирани професор географије - мастер;
дипломирани географ - мастер; мастер географ;
мастер професор географије; мастер професор
биологије и географије; мастер професор географије и информатике. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер
треба да имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне
студије биологије и географије или двопредметне
студије географије и информатике.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: 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).

Наставник техничког и
информатичког образовања

основна Школа за
васпитаЊЕ и
образоваЊЕ дЕцЕ и
омладинЕ са
смЕтЊама у развоју
„смЕХ и суза“

са 60% радног времена

18220 Алексинац
Станка Милосављевића 9
тел. 018/804-626

Наставник-дефектолог
(олигофренопедагог)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки факултет или VI степен стручне спреме, виша
дефектолошка школа, смер олигофренопедагог.
Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому, извод из матичне књиге
рођених-нови образац и уверење о држављанству-не старије од 6 месеци. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитањаприбавља школа по службеној дужности. Проверу
психофизичких способности врши надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријаву је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

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

технике и информатике - мастер; дипломирани
професор технике - мастер; мастер професор технике и информатике; мастер професор информатике и технике. Наставу могу да изводе и лица која
су завршила двопредметне студије на факултету,
ако су на том факултету савладала програм из тих
предмета у трајању од осам семестара.

Вршиће се и претходна провера психофизичких
способности кандидата од стране Националне
службе за запошљавање у Нишу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; 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 по службеној дужности). Уз пријаву доставити: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству, не старије од 6
месеци и извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица
која могу засновати радни однос без положеног
одговарајућег испита); радну биографију (осим за
лица која први пут заснивају радни однос). Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат приликом закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

основна Школа
„војислав илиЋ млаЂи“

оШ „дуШан радовиЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45
тел. 018/206-880

18106 Хум, Данила Прице 108
тел. 018/693-003

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка,
физичка и здравствена способност за рад у школи
(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
(доказ прибавља школа по службеној дужности);
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: сведочанство о завршеној основној школи, уверење о држављанству Републике Србијене старије од 6 месеци и извод из матичне књиге
рођених-све у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

оШ „др зоран ЂинЂиЋ“

Спремач/спремачица

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат уз
пријаву треба да достави: оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије-не
старије од 6 месеци; препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.
По истеку рока за подношење пријава, за све кандидате који су благовремено доставили исправну
и потпуну документацију, школа ће прибавити од
надлежног органа доказ из члана 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; 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 школа по службеној дужности);
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених.

18000 Ниш

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника за
основну школу („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004,
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008 и 8/2008) - доказ доставити
уз пријаву на конкурс; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије (доказ доставити
уз пријаву на конкурс); извод из матичне књиге
рођених (доказ доставити уз пријаву на конкурс).
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Економско
трговинска Школа
36300 Нови Пазар, 28. новембра 163
тел. 020/318-239

Хигијеничар

18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30

оШ „бубаЊски ХЕроји“

држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања васпитања, прибавља школа по
службеној дужности. Лекарско уверење прилаже
се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 39% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да поседују одговарајуће образовањеVII/1 степен стручне спреме прописан законом,
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 имају психофизичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење се доставља при закључењу уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља школа по службеној дужности). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

оШ „алЕкса ШантиЋ“
36321 Црквине
тел. 020/5723-029

Наставник техничког образовања
са 40% норме

новИ па Зар

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење
да кандидат није под истрагом и да се против
њега не води кривични поступак. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

основна Школа
„Ђура јакШиЋ“
Трнава
36300 Нови Пазар
тел. 020/385-728

Наставник енглеског језика

моШ „25. мај“

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, за
рад у издвојеном одељењу Брђани
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним законом, и ако
има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми по Правилнику о врсти
и степену стручне спреме у основном образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
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36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл.
8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и
Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
4/09...9/09 и 3/10). Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: диплому о завршеном VII/1
степену стручне спреме, у складу са Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника и
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стручних сарадника у основној школи-оригинал
или оверену фотокопију или уверење о дипломирању-оригинал или оверену фотокопију-не
старије од 6 месеци, уверење о држављанствуна старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених-не старији од 6 месеци; уверење да није
под истрагом и да се не води кривични поступак.
Остали докази се подносе пре закључења уговора
о раду. Пријаве са документима слати на адресу
школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати ће
бити писмено обавештени о избору у року од 8
дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремена и непотпуна документа неће се узимати
у разматрање.

оШ „мирослав антиЋ“

основна Школа
„сЕлаковац“

Спремачица

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове на основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује 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.
Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; оверен
препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној
спреми. Непотребне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 020/5335-200.

новИ са д

оШ „мирослав антиЋ“
21410 Футог, Раде Кончара 2
тел. 021/2992-268
е-mail: osmiroslavantic@neobee.net

Наставник математике
Наставник физичког васпитања

за 85% радног времена, на одређено
време у својству приправника,
ради замене директора школе коме
мирује радни однос за време првог
изборног периода

Наставник енглеског језика

за 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено
лице ако има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласаник“, бр.
11/2012); да испуњава услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о
стручној спреми и доказ о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду, а уверење о некажњавању прибавља школа. Пријаве слати на наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „лаза костиЋ“

21410 Футог, Раде Кончара 2
тел. 021/2992-268
е-mail: osmiroslavantic@neobee.net

21243 Ковиљ, Лазе Костића 42
тел. 021/2988-006

Наставник разредне наставе

Кувар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кулинарског смера, положен курс за хигијенски минимум.

Ложач-домар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ мајстор,
положен курс за руковање котлом на гасовито
гориво.

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице ако испуњава услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о
стручној спреми и доказ о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду, а уверење о некажњавању прибавља школа. Пријаве слати на наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

пониШтЕЊЕ дЕла
конкурса
пољоприврЕдна Школа
са домом уЧЕника

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и да имају одговарајуће
образовање. Уз пријаву на конкурс доставити:
уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију-не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
у складу са чл. 2 став 1 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012), одговарајуће лекерско уверење се подноси пре закључења уговора о раду;
уверење о некажњавању прибавља школа; проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Остали услови утврђени су чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

прЕдШколска
установа
„плави ЧупЕрак“
21240 Тител, Доситејева бб

Васпитач

за рад у целодневном боравку у
Шајкашу

21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Конкурс објављен 21.11.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник енглеског језика, на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства.

гимназија
„Жарко зрЕЊанин“

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије)-васпитач у складу са
законом; општа здравствена способност, да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству-не старије од 6 месеци и извод из
матичне књиге рођених-не старији од 6 месеци.

оШ „алЕкса ШантиЋ“

21460 Врбас, Палих бораца 9

21426 Вајска, Маршала Тита 33
тел. 021/775-873

Професор енглеског језика

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

Директор

на период од 4 године

Професор српског језика и
књижевности
Секретар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у настави за гимназију,
односно за радно место секретара школе, у складу
са чл. 68 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. За сва радна места, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију
дипломе. Доказ о психофизичкој способности за
рад подноси се приликом закључивања уговора о
раду, док доказ о некажњавању прибавља школа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које 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,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву кандидат подноси: биографске податке,
оверен препис дипломе, оверен препис уверења
о положеном стручном испиту (лиценца), потврду о радном искуству са подацима о пословима и
задацима које је обављао, прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Благовременом пријавом сматра се она која је предата
у року утврђеном конкурсом. Уколико је пријава
предата препоручено, поштом, онда се као дан
пријема рачуна дан пријема пошиљке од стране
поште. Ако је последњи дан конкурсног рока за
пријем пријаве недеља или дан државног празника, рок за пријем се помера на следећи радни
дан. Под потпуном пријавом сматра се пријава
која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове назначене у конкур-
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су. Изузетно, кандидат може потребна документа
поднети накнадно, након истека рока, под условом да је пријаву поднео у предвиђеном року и
да због објективних разлога није могао да достави комплетну документацију. Накнадна достава
документације могућа је само уколико конкурсна
комисија није започела са прегледом конкурсног
материјала. Рок за пријављивање је 15 дана.

исправка пониШтЕЊа
конкурса
срЕдЊа Школа
„свЕтозар милЕтиЋ“
21000 Нови Сад
Народних хероја 7

У поништењу дела конкурса објављеном
06.02.2013. године у публикацији „Послови“, техничком грешком измењен је назив
радног места које се поништава, те је стајало: наставник агенцијског и хотелијерског
пословања, уместо: наставник агенцијског
пословања и хотелијерства.

оШ „алЕкса ШантиЋ“
21431 Гајдобра-Нова Гајдобра
Невесињска 2
тел. 021/762-054

основна Школа
„стЕвица јовановиЋ“

панЧЕво

26000 Панчево
Браће Јовановића 75
тел. 013/319-166, 333-236
е-mail: оsstevica@open.telekom.rs

оШ „олга пЕтров“
26234 Банатски Брестовац
Олге Петров 1
тел. 013/626-121

Сервирка

Домар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, квалификовани радник бравар, електричар, столар, молерфарбар; IV степен стручне спреме, машинске,
електротехничке, дрвопрерађивачке школе; V
степен стручне спреме у наведеним занимањима.
Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе: биографске податке, оверен препис дипломе о стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству. Пријаве о
испуњености услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Контакт телефон: 013/626-121.

оШ „млада поколЕЊа“

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће више, односно високо
образовање: VI степен стручне спреме, економиста или VII степен стручне спреме, дипломирани
економиста; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном судском пресудом за
кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); држављанство Републике Србије.

Секретар
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: VII
степен стручне спреме, дипломирани правникмастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11); држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: биографију, оверену копију дипломе или уверење
факултета о стеченом високом образовању, извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
уверење о држављанству (оверена фотокопија).
Докази о психофизичкој и здравственој способности прибављају се пре закључења уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

26210 Ковачица, Маршала Тита 33
тел. 013/661-132
e-mail: оskov@panet.rs

Наставник географије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
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. 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 52/5011)
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
заључења уговора о раду. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа
по службеној дужности. Проверу психофизичких
способности кандидата који испуњавају услове у
погледу врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили
на конкурс, вршиће Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова сервирке може бити примљен кандидат који
испуњава услове прописане чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): одговарајуће
образовање - II степен стручне спреме; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Уз пријаву доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

основна Школа
„аксЕнтијЕ
максимовиЋ“
26227 Долово
Аксентија Максимовића 1
тел. 013/2634-207

Професор хемије

са 40% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидати су дужни приложити: пријаву на конкурс, фотокопију
дипломе (оверена), уверење да нису под истрагом
(суд), уверење о држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија). Лекарско уверење се подноси након
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору по конкурсу директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам
дана од дана истека рока за подношење пријава.
Психофизичке способности кандидата оцењује
Национална служба за запошљавање. Оверене
фотокопије не могу бити старије од 6 месеци.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Својеручно потписане
пријаве са биографијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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пИроТ

основна Школа за
музиЧко образоваЊЕ
„др драгутин гостуШки“
18300 Пирот, Вука Караџића 1

Директор

на период од 4 године
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 („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника музичке школе за подручје рада култура, уметност и јавно информисање, за педагога и психолога, дозвола за рад, обука и положен
испит за директора школе, најмање пет година
рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
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 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Директор школе се бира на период
од четири године. Уз пријаву кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању за наставника музичке школе, за педагога
и психолога; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за
рад); потврду о најмање 5 година рада у школи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа); програм рада
(будућа визија школе, циљеви и задаци рада, као
и планиране активности и др); остала документа
која могу послужити приликом доношења одлуке
о избору директора школе. Пријаве са доказима о
испуњавању услова подносе се на адресу школе,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве
неће се разматрати.

пож арЕваЦ

и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у оригиналу или у овереној копији-не старијој
од шест месеци, следећу документацију: доказ да
има одговарајућу стручну спрему, мишљење јединице локалне самоуправе, сертификат о завршеном курсу/обуци кандидата, потврду о сарадњи са
невладином организацијом, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, односно
венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима се не подноси уз пријаву на конкурс,
већ пре закључења уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за наведена кривична дела - прибавља школа.
Пријаве слати на адресу школе. Контакт телефон:
012/241-455.

основна Школа
„слободан јовиЋ“

оШ „вук караЏиЋ“

Наставник техничког и
информатичког образовања

12000 Пожаревац, Моравска 2

12208 Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-455

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно
Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о програму обуке за педагошког асистента, следеће услове: најмање IV
степен стручне спреме, знање ромског језика, да
има држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 Закона о основама система образовања

Наставник математике

за 90% радног времена (16 часова
недељно), за рад у подручном
одељењу у Дубоки

Наставник математике

за 90% радног времена (16 часова
недељно), за рад у подручном
одељењу у Раденки

за 35% радног времена

на одређено време ради замене
одсутне запослене, са 25% радног
времена

Наставник руског језика

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; да
кандидати 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; одговарајуће образовање: кандидати за радно место
наставника треба да испуњавају услове из члана
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011)
и да поседују степен и врсту образовања прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс кандидати за
радно место наставника треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): уверења о држављанству, доказа
о стеченој стручној спреми. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима и децом доставља се пре закључења
уговора о раду, док уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа неће се
узети у обзир. Пријаве слати на адресу школе.

основна Школа
„милоШ савиЋ“

на одређено време ради замене
одсутног запосленог, до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 став 1 тач. 1 до
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011),
а одговарајуће образовање према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012) и Правилнику
о врсти стручне спреме наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних програма у
основној школи. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању
- оригинале или оверене фотокопије, не старије
од шест месеци. Доказ о испуњености услова у
погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве
се подносе на адресу школе. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 012/880-100.

основна Школа
„моШа пијадЕ“

Наставник биологије

12311 Мало Црниће
тел. 012/280-012

за 90% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
биологије, дипломирани биолог, професор биологије и хемије, дипломирани молекуларни биолог
и физиолог. Заинтересовани кандидати уз молбу треба да приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања.

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

за 90% радног времена (16 часова
недељно)

Наставник историје

Наставник српског језика

ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

Наставник математике

за 10% радног времена

Наставник хемије

12000 Лучица

основна Школа
„јован цвијиЋ“

12256 Волуја
тел. 012/880-100

Наставник историје

са 25% радног времена

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеним одељењима
школе у Батуши и Калишту
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено
радно место треба да има одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 8 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Кандидат
треба да има психичку, физичку и здравствену
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способност за рад са децом и ученицима, да има
држављанство Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат уз
пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију уверења или дипломе), да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству РС, не старије
од 6 месеци, оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат у обавези је да достави
пре закључивања уговора. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа неће
се узети у обзир. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. Пријаве слати на адресу
школе.

основна Школа
„миШа ЖивановиЋ“
12253 Средњево
тел. 012/667-056

Наставник биологије

са 10% радног времена

Наставник хемије

са 40% радног времена

Наставник српског језика
Наставник српског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и да имају
врсту стручне спреме прописану Правилником
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву
кандидати треба да доставе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење доставља се
непосредно пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за запошљавање. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

основна Школа
„слободан јовиЋ“

основна Школа
„јован цвијиЋ“

Директор

Наставник српског језика и
књижевности

12208 Костолац, Првомајска 1

12256 Волуја

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 8 став 2
и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011). Кандидат мора да испуњава следеће
предвиђене услове: да поседује одговарајуће
високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011)-високо
образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Одлуку о
избору кандидата по конкурсу донеће Школски
одбор након истека рока за подношење пријава
и након прибављања мишљења Наставничког
већа. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о
држављанству Републике Србије (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања; оквирни план рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности
(факултативно). Оверене фотокопије горенаведених доказа не могу бити старије од 6 месеци.
Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља
школа. Пријаве слати на адресу школе. Пријаве се
могу непосредно предати школи пре истека рока
утврђеног у конкурсу или предајом пошти препоручене пошиљке пре истека предвиђеног рока.
Ближе информације о конкурсу се могу добити код
секретара школе и на број телефона: 012/880-100.

Tржиштe рада

АнАлитички
приступ
зАпошљАвАњу
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на одређено време до повратка
запосленог са функције

Наставник српског језика и
књижевности
Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
3 извршиоца

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

Радник на одржавању чистоће
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, следеће услове: да је стекао основно образовање, да има држављанство Републике
Србије, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи (у оригиналу
или у овереној копији, не старијој од шест месеци), следећу документацију: доказ да има одговарајућу стручну спрему, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима се не подноси уз пријаву на конкурс, већ
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела - прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе.
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прИјЕпољЕ

основна Школа
„свЕтозар марковиЋ“
31305 Бродарево, Пријепоље

Професор разредне наставе

за рад у ИО Завинограђе, на
одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: услови предвиђени Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник
РС“, бр. 11/2012).

оШ „12. дЕцЕмбар“
36310 Сјеница, Нова бб

Помоћни радник-чистач
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: сведочанство о завршеној школи, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење да се не води
истражни поступак и да нису кажњавани за кривична дела која их чине неподобним за рад у школи. Поред општих услова прописаних законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да имају одговарајућу школску спрему,
психичку, физичку и здравствену способност за
рад, да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, да нису правоснажном пресудом осуђени
за кривично дело против достојанства личности
и морала.

основна Школа
„кнЕзова раШковиЋа“
31322 Божетићи, Нова Варош
тел. 033/672-223

Наставник физике

са 6 часова недељно (30% норме)

Наставник руског језика

са 8 часова недељно (44,44% норме)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање у
складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, да имају одговарајућу
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да нису осуђивани за
кривична дела из члана 120 став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
држављанство РС. Кандидати треба да поред општих услова испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 122 до 123 Закона о основама
система образовања и васпитања. Поред пријаве
на конкурс доставити и оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми и уверење
о држављанству. Остали докази подносе се пре
закључења уговора о раду.

оШ „Живко љујиЋ“

висока пољоприврЕдно
прЕХрамбЕна Школа
струковниХ студија

31320 Нова Варош, Прва нова 18
тел. 033/61-462, 64-313

Школски психолог
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чл. 8
Закона о основама система обрзовања и васпитања, а по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима; 3. да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Докази
о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља
школа.

прокУпљЕ

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, научни степен - магистар из области примењене математике
и 3 године радног искуства.

Наставник за избор у звање
и на радно место предавача
струковних студија за ужу
научну област Технологија млека
(реизбор)

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају остале
услове предвиђене чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05), Статутом
школе и Правилником о организацији и систематизацији радних места школе.

18400 Прокупље
Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052

Наставник математике

смЕдЕрЕво

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар-професор математике,
дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, професор хемије-математике, професор географије-математике, професор
физике-математике, професор биологије-математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар-мастер, професор математике-теоријско усмерење, професор
математике-теоријски смер, професор информатике-математике, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-информатичар, дипломирани математичар-математика финансија, дипломирани математичар-астроном, дипломирани
математичар за математику економије, професор математике и рачунарства. Кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Уверење за кандидате да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање.

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

Наставник за избор у звање
и на радно место предавача
струковних студија за ужу научну
област Математика (реизбор)

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, научни степен - магистар техничких наука и три године радног искуства.

тЕХниЧка Школа
„15. мај“

ваша Права адреса:

18400 Прокупље
Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311

Економско
трговинска Школа
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник географије

на одређено време до повратка
запосленог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани географ; да кандидати имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку
биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених.

Наставник италијанског језика
за 2 школска часа (11% радног
времена)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
италијанског језика; да кандидати имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
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установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених.

Наставник куварства

на одређено време до повратка
стално запосленог

Наставник посластичарства са
практичном наставом
на одређено време до повратка
стално запосленог

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, за наведено
занимање, са искуством; да кандидати имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; да кандидати имају држављанство
РС; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених.

оШ „ХЕрој иван мукЕр“
11420 Смедеревска Паланка
Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

пониШтЕЊЕ огласа
оШ „ХЕрој иван мукЕр“
11420 Смедеревска Паланка
Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Оглас објављен 05.12.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: педагог,
поништава се у целости.

оШ „иво андриЋ“
11311 Радинац
Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник руског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог, а најдуже
до 31.08.2013. године, за 4 часа у
настави (20% радног времена)

Наставник српског језика
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у
Врбовцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајуће образовање
прописано чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011) и чл. 3 тачка 3 ал. 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), да
испуњава остале услове прописане чл. 120 ст. 1
тач. 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије и доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

сомбор

Педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање-што
доказује овереном фотокопијом дипломе; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима-што доказује лекарским
уверењем; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања-што доказује уверењем надлежног
органа; да је држављанин Републике Србије-што
доказује уверењем о држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву доставити: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење
(пре потписивања уговора о раду). Уверење да
кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Ближе информације о огласу се
могу добити код секретара школе и на број телефона: 026/340-721.
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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; професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике
и рачунарства; професор математике, односно
дипломирани математичар, смер рачунарство и
информатика; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови, односно одсеци;
дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за
информационе система, односно дипломирани
инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих
наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани
инжењер информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани економиста,
смерови: кибернетско-организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или
статистика, информатика и квантна економија;
професор технике и информатике; дипломирани
математичар; доказ о знању мађарског језика у
складу са чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања (оверена фотокопија
дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или оверена
фотокопија уверења о положеном испиту из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе-доказ о знању мађарског језика). У поступку одлучивања о избору наставника и стручних
сарадника директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.

Финансијско-књиговодствени
радник

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање:
стручна спрема, економски смер.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну
биографију; оверену фотокопију дипломе; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; држављанство Републике Србије,
оригинал или оверену фотокопију, чији датум
издавања није старији од 6 месеци. Уверење да
кандидати нису осуђивани прибавља школа по
службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

срЕдЊа мЕдицинска
Школа „др руЖица рип“

оШ „моШа пијадЕ“

Наставник рачунарства и
информатике

Наставник разредне наставе

25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

са доказом о знању мађарског
језика, на одређено време ради
замене одсутног радника преко 60
дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: послове
наставника може да обавља лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10), почев
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средња

25275 Бачки Брег
Југословенска 13
тел. 025/809-015

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима-лекарско уверење; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на

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

наука и образовање

конкурс се подноси: краћа биографија, подаци о
кретању у служби (CV); оверен препис/фотокопија дипломе о стеченој спреми; уверење о држављанству издато у последњих 6 месеци; уверење
о некажњавању прибавља школа; лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Све фотокопије морају бити
оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Рок за пријаву је 8 дана.

оШ „бора станковиЋ“
25255 Каравуково
Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

Наставник разредне наставе
за рад у одељењу продуженог
боравка

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања: да има одговарајуће образовање-VII
степен стручне спреме; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство РС. Услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају у
току рада. Поред горенаведених општих услова,
кандидат мора да испуњава и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву
кандидати достављају оверену фотокопију (препис) дипломе о завршеној одговарајућој врсти и
степену стручне спреме и уверење о држављанству. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу школе.

оШ „бранко радиЧЕвиЋ“
25250 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361

Наставник техничког образовања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 3 Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни преглед“, бр. 3/2010). Уз пријаву се подноси: оригинал или оверена фотокопија одговарајуће дипломе; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству. Пријаве се подносе на адресу
школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

оШ „братство
јЕдинство“

25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9
тел. 025/412-364

Наставник српског језика као
нематерњег

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања-високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у

складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године и на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012); уверење о држављанству Републике
Србије; 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; доказ о знању мађарског језика. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба на захтев школе. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију (уколико је кандидат са радним
искуством-податке о радном искуству и пословима
које је обављао); оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству-не старије од 6 месеци; оверену фотокопију
сведочанства или дипломе да је средње или високо образовање стекао на мађарском наставном
језику или је положио испит из мађарског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

оШ „аврам мразовиЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/22-941

Професор техничког образовања
УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; уверење о држављанству Републике Србије; фотокопију личне
карте. Рок за пријаву је 8 дана.

срЕмска мИТровИЦа

оШ „јован поповиЋ“
22320 Инђија, Краља Петра I бб

Наставник биологије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 80% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011): 1. да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011); 4. да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити следеће доказе о испуњености услова: диплому
о стеченој стручној спреми; држављанство Републике Србије и извод из матичне књиге рођених.
Доказ о испуњености услова из тач. 2 конкурса
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ
из тач. 3 прибавља школа. Наведена документа-

ција се може доставити у оригиналу или у овереном препису/фотокопији. Пријаве са документацијом слати поштом на адресу школе или предати
у секретаријат школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

основна Школа
„доситЕј обрадовиЋ“
22404 Путинци, Лењинова 3
тел/факс: 022/441-510
e-mail: sm.ucitelj@neobee.net

Наставник физике

за 20 часова недељно (50% радног
времена)
УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће образовање: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије,
дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор
физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за
основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за
примењену физику, професор физике за средњу
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну
школу, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар
за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика,
професор физике-информатике, дипломирани
физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичармастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер
професор физике и информатике, дипломирани
физичар мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар-мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике,
дипломирани професор физике-хемије, мастер,
дипломирани професор физике-информатике,
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;
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 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Кандидат у пријави на конкурс
подноси следећа документа: пријаву са кратком
биографијом кандидата; испуњеност услова у
погледу врсте и степена стручне спреме доказује
се оригиналом, односно овереном фотокопијом
дипломе о звању и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци). Пријављени кандидати
биће упућени на претходну проверу психофизичких способности у складу са законом. Доказ
о здравственој способности кандидата подноси
се пре закључивања уговора о раду, а уверење
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок
за пријављивање је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
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и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Сва потребна обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 022/441-510.
Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс за наставника физике“.

основна Школа
„боШко палковљЕвиЋ
пинки“
22000 Сремска Митровица
Змај Јовина 27
тел/факс: 022/621-671
е-mail: smpinki@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу
Гргуревци

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 („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; одговарајуће образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, изузетно наставник
и васпитач јесте и лице са одговарајућим високим образовањем стеченим на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, што је регулисано чланом
8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), односно чланом 69 Закона о основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93,
48/94, 66/94-одлука УСРС, 22/2002, 62/2003-др.
закон, 64/2003-испр. др. закона, 101/2005-др.
закон, 72/2009-др. закон) и звање стечено у складу са чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени 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 учитељмастер. Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011) и да уз пријаву на конкурс
доставе, у оригиналу или оверене фотокопије:
диплому о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству и извод 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 правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа
по службеној дужности. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима који испуњавају услове у погледу врсте и
степена стручне спреме и који су се благовремено
и са потпуном документацијом пријавили на конкурс, по извршеном ужем избору кандидата врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати
који су већ извршили проверу психофизичких способности у пријави треба да наведу где је и када
провера извршена. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс достављају
се на адресу школе.
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исправка конкурса
оШ „никола тЕсла“
22304 Нови Бановци, Школска 2
тел. 022/341-314, 342-505

Конкурс објављен 30.01.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно
место: наставник грађанског васпитањадруги циклус основног образовања и васпитања, са 35% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013. године, односно до 31.08.2013. године (7 часова обавезне наставе), и треба да стоји: на
неодређено време, са непуним радним временом, 7 часова обавезне наставе. Остали
део конкурса је непромењен.

исправка конкурса
оШ „браЋа груловиЋ“
22324 Бешка, Карађорђева 2
тел/факс: 022/570-115
e-mail: bracagrulovic@gmail.com

У огласу објављеном 16.01.2013. године
у публикацији „Послови“, за радно место:
спремачица, техничком грешком изостављен је број извршилаца - 2 извршиоца.

оШ „сава ШумановиЋ“
22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

дидат пре закључења уговора о раду дужан је да
достави лекарско уверење о здраственој способности. Пријаве са доказима о испуњавању услова
слати на адресу установе, са назнаком: „Конкурс
за секретара“. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Особа за контакт: секретар Јелена Тадић, дипл. правник.

основна Школа
„боШко палковљЕвиЋ
пинки“
22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел/факс: 022/310-613

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012); да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
копију дипломе о завршеном факултету; оверену
копију уверења о држављанству. Све пријаве са
приложеном документацијом предати лично, у
секретаријату школе, у времену од 08,00 до 12,00
часова или послати поштом на адресу школе.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. За ближе информације
о конкурсу обратити се секретаријату школе, на
број телефона: 022/310-613.

Ложач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у складу са
Правилником о систематизацији послова и радних
задатака и положен стручни испит за ложача парних котлова. Уз пријаву се прилажу следећи докази: оверена фотокопија дипломе о завршеном
одговарајућем образовању; оверена фотокопија
дипломе о стручној оспособљености за ложача
парних котлова; оверена фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; доказ о радном
искуству; лекарско уверење за рад на радном месту ложача. Доказ из казнене евиденције, у складу
са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа
по службеној дужности. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се шаљу на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

дЕЧија установа
„дЕЧија радост“
22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322

Секретар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
правник-мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године. Поред
општих услова и услова у погледу стручне спреме, кандидат треба да испуњава и посебне услове
предвиђене законом: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад у образовној установи; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; даОбука
има држављанство
Републике Србије.
за
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотоактивно
копију дипломе
или уверења о стеченом образовању; уверење
о држављанству; извод из матичне
тражење
књиге рођених; биографске податке. Уверење о
посла
неосуђиваности
прибавља установа. Фотокопије
докумената морају бити оверене. Изабрани кан-
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сУбоТИЦа

Школски цЕнтар за
васпитаЊЕ и
образоваЊЕ
слуШно оШтЕЋЕниХ
лица суботица
24000 Суботица
Зрињског и Франкопана 2
тел. 024/556-119

Портир-ноћни дежурни
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа, да је кандидат
психофизички способан за извршавање наведеног
радног места, према Правилнику о организацији
рада Школског центра и систематизацији радних
места (дел. бр. 275/2010). Поред општих услова
прописаних Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверен преписфотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије, лекарско
уверење којим се доказује психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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пољоприврЕдна Школа
баЧка топола
24300 Бачка Топола
Суботички пут бб
тел. 024/711-234

Школски психолог

на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и по 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, 7/08, 11/08, 5/2011 и 8/2011), познавање мађарског језика. За наведено радно место
потребно је да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 179 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и по 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,
07/08, 11/08, 5/2011 и 8/2011); психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Лица која испуњавају
услове могу достављати у року од 8 дана од дана
објављивања огласа оверену фотокопију следеће
документације: дипломе о стеченој стручној спреми, доказа о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова,
уверења о држављанству. Доказ надлежног МУПа о кривичном некажњавању прибавља школа.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доноси
се приликом пријема у радни однос и проверава се у току рада. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

оШ „доЖа ЂЕрЂ“
24312 Гунарош
Маршала Тита 29
тел. 024/762-006

Наставник енглеског језика

са 44% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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), 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
Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да
поседује знање мађарског језика, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечених на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник немачког језика

Наставник ликовне културе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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), 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
Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да
поседује знање мађарског језика, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечених на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): дипломирани сликар, академски сликарликовни педагог, академски графичар-ликовни
педагог, академски вајар-ликовни педагог, дипломирани сликар-професор ликовне културе, дипломирани графичар-професор ликовне културе,
дипломирани вајар-професор ликовне културе,
дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе, дипломирани уменик нових ликовних
медија-професор ликовне културе, дипломирани
уметник фотографије-професор ликовне културе, дипломирани сликар-професор, дипломирани
вајар, дипломирани вајар-професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре, дипломирани графичар,
дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар-професор, професор ликовних
уметности, наставник ликовне уметности, мастер
ликовни уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене
уметности), мастер конзерватор и рестауратор
(завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са
завршеним фекултетом примењених уметности,
лица са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује знање мађарског језика; да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.

са 44% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену 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 музичардиригент, дипломирани музичар-музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе,
дипломирани диригент, дипломирани музичаракордеониста, 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; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечених
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова.

са 25% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ
о знању мађарског језика - све у оригиналу или
у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван за
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања школа ће
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за
изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања

13.02.2013. | Број 504 |
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наука и образовање

оШ „братство јЕдинство“
24343 Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): дипломирани сликар, академски сликарликовни педагог, академски графичар-ликовни
педагог, академски вајар-ликовни педагог, дипломирани сликар-професор ликовне културе, дипломирани графичар-професор ликовне културе,
дипломирани вајар-професор ликовне културе,
дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе, дипломирани уменик нових ликовних
медија-професор ликовне културе, дипломирани
уметник фотографије-професор ликовне културе, дипломирани сликар-професор, дипломирани
вајар, дипломирани вајар-професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре, дипломирани графичар,
дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар-професор, професор ликовних
уметности, наставник ликовне уметности, мастер
ликовни уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене
уметности), мастер конзерватор и рестауратор
(завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са
завршеним факултетом примењених уметности,
лица са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.

Наставник ликовне културе

са 25% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): дипломирани сликар, академски сликарликовни педагог, академски графичар-ликовни
педагог, академски вајар-ликовни педагог, дипломирани сликар-професор ликовне културе, дипломирани графичар-професор ликовне културе,
дипломирани вајар-професор ликовне културе,
дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе, дипломирани уменик нових ликовних
медија-професор ликовне културе, дипломирани
уметник фотографије-професор ликовне културе, дипломирани сликар-професор, дипломирани
вајар, дипломирани вајар-професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре, дипломирани графичар,
дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар-професор, професор ликовних
уметности, наставник ликовне уметности, мастер
ликовни уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене
уметности), мастер конзерватор и рестауратор
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(завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметност, лице са завршеним факултетом примењених уметности, лица
са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује
знање мађарског језика; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): 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 физике и информатике,
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 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 школумастер, дипломирани физичар-професор физике
и хемије за основну школу-мастер; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије,
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник физике

са 30% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
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11/2012): 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 физике и информатике,
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 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 школумастер, дипломирани физичар-професор физике
и хемије за основну школу-мастер; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник географије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): професор географије, дипломирани
географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике,
професор биологије-географије, професор физике-географије, професор географије-информатике, дипломирани професор географије мастер,
дипломирани географ-мастер, мастер географ,
мастер професор географије, мастер професор
биологије и географије, мастер професор географије и информатике. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне
студије биологије и географије или двопредметне
студије географије и информатике; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
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Наставник географије

са 35% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): професор географије, дипломирани
географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике,
професор биологије-географије, професор физике-географије, професор географије-информатике, дипломирани професор географије мастер,
дипломирани географ-мастер, мастер географ,
мастер професор географије, мастер професор
биологије и географије, мастер професор географије и информатике; лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер,
треба да имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне
студије биологије и географије или двопредметне
студије географије и информатике; 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 Закона о основама система образовања и
васпитања; да поседује знање мађарског језика,
да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник енглеског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник енглеског језика

са 22% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;

да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије,
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

чар-мастер, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани математичар-професор математике,
дипломирани математичар-теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемијематематике, професор географије-математике,
професор физике-математике, професор биологије-математике, професор математике-теоријско
усмерење, професор математике-теоријски смер,
дипломирани математичар и нформатичар; 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 испитима из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник математике

са 33% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику

Наставник немачког језика

са 44% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник математике
са 33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику 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 математичарматематика 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 математи-

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику 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 математичарматематика 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
(са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани математичар-професор математике,
дипломирани математичар-теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемијематематике, професор географије-математике,
професор физике-математике, професор биологије-математике, професор математике-теоријско
усмерење, професор математике-теоријски смер,
дипломирани математичар и нформатичар, 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 испитима из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
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наука и образовање

Наставник музичке културе

оШ „18. октобар“

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи: академски музичар, дипломирани музичармузички 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; 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; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник енглеског језика

са 25% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ
о знању мађарског језика (само за кандидате за
рад на мађарском наставном језику) - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
школа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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са 88% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да поседује знање мађарског језика, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник немачког језика

са 45% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник математике

са 88% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику 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 математичарматематика финансија (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математи-
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ке, 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
(са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани математичар-професор математике,
дипломирани математичар-теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемијематематике, професор географије-математике,
професор физике-математике, професор биологије-математике, професор математике-теоријско
усмерење, професор математике-теоријски смер,
дипломирани математичар и нформатичар; 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 испитима из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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 музичардиригент, дипломирани музичар-музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе,
дипломирани диригент, дипломирани музичаракордеониста, 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; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да поседује знање мађар-
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ског језика; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник русинског језика са
елементима националне културе

са 10% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор, односно дипломирани филолог за русински
језик и књижевност, професор руског или српског
језика и књижевности, са положеним испитом из
русинског језика са методиком на одговарајућем
факултету, професор разредне наставе, са положеним испитом из русинског језика са методиком на одговарајућем факултету, мастер учитељ,
дипломирани учитељ-мастер, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил
русински језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил русински језик); 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 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да поседује
знање мађарског језика; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.

Наставник српског језика као
нематерњег

са 60% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): 1. професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине;
2. професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са
мађарским, русинским или румунским језиком;
3. дипломирани филолог (србиста-српски језик и
лингвистика)-мастер; 4. професор српског језика и књижевности; 5. професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком; 6. професор српске књижевности и језика; 7. професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 8. дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; 9. дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским
књижевностима; 10. професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 11. професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; 12. професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 13. професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима; 14. професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима;
15. професор, односно дипломирани филолог за
југословенске књижевности и општу књижевност;
16. професор југословенске књижевности са страним језиком; 17. дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; 18. дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; 19. мастер филолог
(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)); 20. 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)); лица из тач. од
3-20 у обавези су да положе испит из методике са
основама глозодидактике, методике наставе српског као нематерњег језика, методичке праксе и
испита из српског језика у контакту са мађарским
језиком или лингвистику у контакту (контактну
лингвистику, теорију језика у контакту) за остале националне мањине; лица из тач. 3-20 треба
да савладају обуку за наставу српског као нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији
Завода за унапређивање образовања и васпитања
- Центар за професионални развој запослених у
образовању; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да поседује
знање мађарског језика; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.

Наставник техничког и
информатичког образовања

са 40% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти 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 вавспитања
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, дипломирани професор технике и информатике-мастер,
дипломирани професор технике-мастер, мастер
професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, наставу могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије
на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од 8 семестара; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије, да поседује знање мађарског језика, да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на

високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Педагог

са 50% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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; 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 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије, да поседује знање мађарског језика, да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ
о знању мађарског језика-све у оригиналу или у
овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за
изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

оШ „стари коваЧ Ђула“
24340 Стара Моравица
Михаља Танчица 5
тел. 024/741-026

Наставник физике

са 60% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): 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 физике и информатике,
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, дипло-
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мирани 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 школумастер, дипломирани физичар-професор физике
и хемије за основну школу-мастер; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије,
да поседује знање мађарског језика, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник хемије

са 20% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику 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 истраживања и
развој, дипломирани физико хемичар, дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике и хемије
за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар-професор
хемије, дипломирани професор хемије-мастер,
професор физике-хемије, професор географијехемије, 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 физике и
хемије, мастер професор биологије и хемије; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије, да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

тичар-астроном, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани математичарматематика 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
(са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани математичар-професор математике,
дипломирани математичар-теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемијематематике, професор географије-математике,
професор физике-математике, професор биологије-математике, професор математике-теоријско
усмерење, професор математике-теоријски смер,
дипломирани математичар и нформатичар. 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 испитима из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник енглеског језика

са 22% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије,
да поседује знање мађарског језика, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник математике

Наставник музичке културе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику 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 матема-

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи: академски музичар, дипломирани музичармузички 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, дипломи-

са 44% радног времена, за рад у
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рани 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; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије, да поседује знање мађарског језика, да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ
о знању мађарског језика-све у оригиналу или у
овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за
изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

оШ „моШа пијадЕ“
24342 Пачир, Школска 1
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Наставник енглеског језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије,
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
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Наставник енглеског језика

са 44% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије,
да поседује знање мађарског језика, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник српског језика као
нематерњег у првом циклусу
образовања

са 50% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): 1. професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине;
2. професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са
мађарским, русинским или румунским језиком;
3. дипломирани филолог (србиста-српски језик и
лингвистика)-мастер; 4. професор српског језика и књижевности; 5. професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком; 6. професор српске књижевности и језика; 7. професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 8. дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; 9. дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским
књижевностима; 10. професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 11. професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; 12. професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 13. професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима; 14. професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима;
15. професор, односно дипломирани филолог за
југословенске књижевности и општу књижевност;
16. професор југословенске књижевности са страним језиком; 17. дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; 18. дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; 19. професор разредне наставе; 20. наставник разредне наставе; 21.
мастер филолог (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)); 22. 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)); 23.
мастер учитељ; 24. дипломирани учитељ-мастер.
Лица из тач. 19, 20, 23 и 24 која су диплому стекла
на језику мањина треба 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; 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 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да поседује
знање мађарског језика, да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ
о знању мађарског језика (само за кандидате за
рад на мађарском наставном језику) - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
школа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „Чаки лајоШ“

24300 Бачка Топола, Светосавска 9
тел. 024/715-443

Наставник енглеског језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник енглеског језика

са 33% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да поседује знање мађарског језика; да има обра-

зовање 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.

Наставник русинског језика са
елементима националне културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012):
професор, односно дипломирани филолог за
русински језик и књижевност, професор руског
или српског језика и књижевности, са положеним испитом из русинског језика са методиком
на одговарајућем факултету, професор разредне
наставе, са положеним испитом из русинског језика са методиком на одговарајућем факултету, мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил русински језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил русински језик); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник српског језика
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадник у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, професор
српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима,
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима
се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенске и општу књижевност, професор југословенске
књижевности са страним језиком, дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског
језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (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)),
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 линг-
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наука и образовање

вистика)); 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 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у
току студија или након дипломирања; од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.

Наставник техничког и
информатичког образовања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти 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 вавспитања
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, дипломирани професор технике и информатике-мастер,
дипломирани професор технике-мастер, мастер
професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, наставу могу да
изводе и лица која су завршила двопредметне
студије на факултету, ако су на том факултету
савладала програм из тих предмета у трајању од
8 семестара; 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 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ
о знању мађарског језика (само за кандидате за
рад на мађарском наставном језику) - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
школа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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оШ „никола тЕсла“
24300 Бачка Топола
Фрушкогорска 1
тел. 024/715-411

Наставник српског језика као
нематерњег у првом циклусу
образовања

са 50% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): 1. професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине;
2.професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са
мађарским, русинским или румунским језиком;
3. дипломирани филолог (србиста-српски језик и
лингвистика)-мастер; 4. професор српског језика и књижевности; 5. професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком; 6. професор српске књижевности и језика; 7. професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 8. дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; 9. дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским
књижевностима; 10. професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 11. професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; 12. професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 13. професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима; 14. професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима;
15. професор, односно дипломирани филолог за
југословенске књижевности и општу књижевност;
16. професор југословенске књижевности са страним језиком; 17. дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; 18. дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; 19. професор разредне наставе; 20. наставник разредне наставе; 21.
мастер филолог (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)); 22. 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));
23. мастер учитељ; 24. дипломирани учитељ-мастер. Лица из тач. 19, 20, 23 и 24 која су диплому
стекла на језику мањина треба 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; 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 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да поседује
знање мађарског језика; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.

Наставник техничког и
информатичког образовања

са 60% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
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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, дипломирани професор технике и информатике-мастер,
дипломирани професор технике-мастер, мастер
професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, наставу могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије
на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од 8 семестара; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник географије

са 50% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): професор географије, дипломирани
географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике,
професор биологије-географије, професор физике-географије, професор географије-информатике, дипломирани професор географије мастер,
дипломирани географ-мастер, мастер географ,
мастер професор географије, мастер професор
биологије и географије, мастер професор географије и информатике, лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне
студије биологије и географије или двопредметне
студије географије и информатике; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
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наука и образовање

Наставник мађарског језика и
књижевности

са 22% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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 мађарски језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил мађарски језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил мађарски језик); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да поседује знање мађарског језика; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ
о знању мађарског језика-све у оригиналу или у
овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за
изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

оШ „вук караЏиЋ“
24341 Криваја, Маршала Тита 1
тел. 024/724-001

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у 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); 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
Обука застручну спрему предуслове: да има одговарајућу
виђену у Правилнику
о степену и врсти образоактивно
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.тражење
гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012): професор
посла 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 математичарматематика 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
(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 нформатичар, 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 испитима
из предмета: Геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике; 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 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): дипломирани сликар, академски сликарликовни педагог, академски графичар-ликовни
педагог, академски вајар-ликовни педагог, дипломирани сликар-професор ликовне културе, дипломирани графичар-професор ликовне културе,
дипломирани вајар-професор ликовне културе,
дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе, дипломирани уменик нових ликовних
медија-професор ликовне културе, дипломирани
уметник фотографије-професор ликовне културе, дипломирани сликар-професор, дипломирани
вајар, дипломирани вајар-професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре, дипломирани графичар,
дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар-професор, професор ликовних
уметности, наставник ликовне уметности, мастер
ликовни уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене
уметности), мастер конзерватор и рестауратор
(завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности), мастер дизајнер (завршене основне академсДруштвена
одговорност
ке студије
из области ликовне
уметности, односно
примењене уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са
завршеним
факултетом примењених
ПРИОРИТЕТИ
У уметности,
лица са завршеним факултетом примењених уметности и ЗАПОШЉАВАЊУ
дизајна; да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању-све
у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није
осуђиван школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

гимназија за
талЕнтованЕ уЧЕникЕ
„дЕЖЕ костолаЊи“
24000 Суботица
Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

Професор мађарског језика и
књижевности

на одређено време до 31.08.2013.
године, са 33% радног времена, за
рад на мађарском наставном језику
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. 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 Закона о основама система образовања и васпитања, да има 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 доказе поднети: оверен препис или оригинал
дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме, оверен препис или оригинал уверења о држављанству Републике Србије, лекарско уверење
да је кандидат психички, физички и здравствено
способан за рад са децом и ученицима се подноси
приликом закључења уговора о раду и проверава
се у току рада, уверење да лице није осуђивано
прибавља установа од надлежног секретаријата
унутрашњих послова, 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. Неблаговремена и непотпуна документација неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана обљављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на адресу Гимназије.

Национална служба
за запошљавање

13.02.2013. | Број 504 |
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шабаЦ

прЕдШколска установа
„слава ковиЋ“
15350 Богатић
Јанка Веселиновића 3

Васпитач

за рад у Бадовинцима у полудневном
боравку, на одређено време до краја
радне 2012/2013. године
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа
за образовање васпитача, положен стручни испит.
Уз молбу доставити уверење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Установа свим заинтересованим кандидатима пружа једнаке могућности
без обзира на брачно стање, сексуални идентитет,
политичко мишљење, етичку припадност, старост, инвалидитет, вероисповест итд. Доставити
и уверење о држављанству (оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Уверење о кривичној неосуђиваности установа
прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору, а
пре закључења уговора о раду. Молбе се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања, лично или
поштом, на адресу установе.

Спремачица

за пола радног времена, за рад у
објекту у Бадовинцима, на одређено
време до краја радне 2012/2013.
године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Уз молбу доставити уверење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Установа свим заинтересованим кандидатима пружа једнаке могућности
без обзира на брачно стање, сексуални идентитет,
политичко мишљење, етичку припадност, старост, инвалидитет, вероисповест итд. Доставити
и уверење о држављанству (оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе. Уверење о
кривичној неосуђиваности установа прибавља по
службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Молбе се подносе у року од
8 дана од дана објављивања лично или поштом,
на адресу установе.

оШ „вук караЏиЋ“
15358 Бадовинци
Карађорђева 1
тел. 015/425-269, 426-553

Наставник физике

са 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду мора да испуњава и посебне
услове из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
52/11); чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је да
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Сходно чл.
120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама сис-
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тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 52/11), кандидат треба да има одговарајуће
образовање, да је психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и да је држављанин
Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању и оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије. Изабрани кандидат у обавези је да достави лекарско
уверење-доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, пре
закључивања уговора о раду. Пријаве са доказима
доставити у року 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. Пријаве слати на
адресу школе.

основна Школа
„миЋа станојловиЋ“
15220 Коцељева, Доситејева 3

Професор физичког васпитања
за рад у Доњем Црниљеву, за 60%
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има држављанство
Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима и да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: кратку биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому или
сведочанство о завршеној одговарајућој стручној
спреми, уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу. Документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Изабрани кандидат прилаже одговарајуће лекарско
уверење, пре закључења уговора о раду. Неблаговремена и непотпуна документација неће се
узимати у разматрање. Контакт телефон: 015/556390, директор школе Павле Алексић. Пријаве са
потребном документацијом донети лично или послати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на
конкурс“. Конкурс је отворен осам дана од дана
објављивања.

15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/341-537, 343-326

Наставник разредне наставе
за рад у ИЈ у Шеварицама

Наставник разредне наставе
за рад у ИЈ у Табановићу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
одговарајући факултет. Пријављени кандидати
су дужни да уз пријаву на оглас доставе потребну документацију: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, уверење о психофизичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за дела која их чине неподобним
за рад у школи. Пријаве слати на адресу школе, у
року од осам дана од дана објављивања конкурса.

УжИЦЕ

пониШтЕЊЕ конкурса
оШ „Емилија остојиЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751

Конкурс објављен 23.01.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

оШ „Емилија остојиЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751

Наставник математике
Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у ИО
Прилипац

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у ИО
Средња Добриња

Наставник математике

са 67% радног времена, за рад у ИО
Роге

прЕдШколска
установа
„сунцокрЕти“

Наставник српског језика
Наставник српског језика

15225 Владимирци
Светог Саве 74

са 72% радног времена, за рад у ИО
Роге

Васпитач у припремном
предшколском програму

Наставник физике

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

са 90% радног времена, за рад у ИО
Прилипац, Средња Добриња и Роге

Наставник музичке културе

Васпитач-приправник

на одређено време, најдуже две
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
више или високо образовање (VI или VII степен
стручне спреме) - васпитач, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и да испуњавају и друге услове који су
потребни за заснивање радног односа. Кандидати
уз пријаву подносе следећа документа: диплому о
завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге држављана. Рок за
подношење пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
горенаведену адресу.
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оШ „вук караЏиЋ“

са 95% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник ликовне културе

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад
у ИО Прилипац, Роге и Средња
Добриња
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати
који поред општих услова предвиђених законом
испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система
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образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12). Уз пријаву на
конкурс приложити и одговарајућу документацију
којом се доказује испуњеност прописаних услова:
диплому о стеченом одговарајућем образовању;
потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
на високошколској установи током студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној
дужности, а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке о избору, а пре закључивања
уговора о раду. Неблаговремене пријаве, пријаве
без доказа о испуњености свих услова конкурса,
као и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати.

допуна конкурса
оШ „пЕтар лЕковиЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Конкурс објављен 30.01.2013. године у публикацији „Послови“, допуњава се у погледу услова: кандидати прилажу потврду да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи током студија
или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Остали део конкурса је непромењен.

ваљЕво

пониШтЕЊЕ дЕла огласа
оШ „сЕстрЕ павловиЋ“
14246 Белановица
Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

Оглас објављен 19.12.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник српског језика, са 90%
радног времена. У осталом делу оглас је
непромењен.

в ра Њ Е

оШ „бранко радиЧЕвиЋ“
17525 Трговиште
тел. 017/452-254

Наставник енглеског језика

са 76% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања, а најдуже до 31.08.2013.
године

одредбама чл. 8 ст. 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09); да има одговарајуће образовање у скалду са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред пријаве на конкурс, кандидат
треба да достави оверене фотокопије докумената којима доказује да испуњава услове конкурса:
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања-прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, а
кандидате упућује школа. Пријаве се подносе на
адресу школе, у року 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „1. мај“

Вртогош, Народног фронта бб
17521 Ристовац
тел. 017/445-323

Наставник математике

са 88,88% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
према Закону о основама система образовања и
васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да је
држављанин Републике Србије, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге
рођених, доказ о држављанству Републике Србије,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита), уверење суда да против кандидата није покренута
истрага, нити подигнута оптужница за кривично
дело из надлежности суда, које није старије од
шест месеци. Лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење
да кандидат није осуђиван школа прибавља по
службеној дужности. Директор врши ужи избор
кандидата које упућује на проверу психофизичких способности коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих
поступака. Уколико је већ извршена провера психофизичких способности, назначити у пријави
када је и где извршена. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 017/445-323.

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник географије

са 20% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих услова кандидат
треба да испуњава и посебне услове прописане

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

основна Школа
„свЕти сава“
17510 Владичин Хан
Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Наставник разредне наставе у
централној школи

на одређено време до престанка
дужности директора школе, на
основу члана 63 Закона о основама
система образовања и васпитања
УСЛОВИ: испуњеност услова за пријем у радни
однос у установи за образовање и васпитање (чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања) и то: одговарајуће образовање из чл. 8
став 2 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
- подноси кандидат уз пријаву на конкурс; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима - уверење кандидат подноси
приликом пријема у радни однос, а 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 о
испуњености овог услова прибавља школа; да има
држављанство РС - кандидат подноси уверење уз
пријаву на конкурс, у оригиналу, не старије од 6
месеци; одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву
кандидат треба да достави: диплому о стеченом
одговарајућем високом образовању из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања,
оверен препис дипломе или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству РС (уверење о држављанству) - оригинал, не старије од 6 месеци, биографију, извод из
матичне књиге рођених или оверена фотокопија
извода - не старије од 6 месеци.

Радник на одржавању чистоће
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење о држављанству Републике
Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија извода,
не старија од 6 месеци; фотокопија личне карте;
биографија. Потпуном пријавом се сматра пријава
која садржи биографију и у прилогу све доказе о
испуњености услова за избор чије се прилагање
захтева конкурсом. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 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. Пријаву са потребном документацијом
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

пониШтЕЊЕ дЕла
конкурса
Економско трговинска
Школа
17500 Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766

Конкурс објављен 07.11.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: професор познавања робе, за 50% радног времена, поништава се у целости. У осталом делу
конкурс је непромењен.

13.02.2013. | Број 504 |

53

наука и образовање

Економско
трговинска Школа
17500 Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766

Професор познавања робе
са 30% радног времена

Професор науке о исхрани
са 20% радног времена

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и услови предвиђени Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама и Правилником о организацији
и систематизацији радних места у Економско-трговинској школи у Врању. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс приложити следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење вишег суда да се не
води кривични поступак, уверење основног суда
да се не води истрага, нити је подигнута оптужба. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду, а уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Пријаве слати на адресу
школе.

гимназија
„јован скЕрлиЋ“

17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/474-825, 474-826

Професор филозофије

са 70% радног времена, на
одређено време до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
Закона о основама система образовања и васпитања (чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона) и услове из
Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији: да има одговарајуће образовање (чл. 8
став 2 Закона) - одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр.76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, образовање из психолошких,
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, професор филозофије,
односно дипломирани филозоф; наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет
филозофија може да изводи и професор филозофије и социологије; психичка, физичка и здравствена 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. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Уз пријаву кандидат подноси
(у оригиналу или оверене фотокопије): диплому
о завршеној школи, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених. Пријаву са дока-
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зима доставити на адресу Гимназије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

мЕдицинска Школа
„др изабЕл Емсли
Хатон“
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/415-604

Професор грађанског васпитања
за 11 часова недељно (55% радног
времена), на одређено време до
31.08.2013. године

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника одговарајуће стручне школе, да испуњава
услове за стручног сарадника стручне школе школског педагога или школског психолога, дипломирани етнолог, етнолог - антрополог, професор одбране и заштите. Наведена лица могу да
изводе наставу ако су похађала један или више од
следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Инерактивна обука/тимски рад,
Ни црно ни бело; Умеће одрастања, Умеће комуникације; Активна настава/учење; Едукација за
ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари
осмеха, Учионица добре воље; Култура критичког
мишљења; Буквар дечјих права; Дебатни клуб;
Безбедно дете; Злостављање и занемаривање
деце; Здраво да сте.

прЕдШколска
установа „8. март“
17523 Прешево
Боре Вукмировића 26
тел. 017/660-095

Васпитач

за рад са децом предшколског
узраста, на албанском језику, у
Прешеву, на одређено време до
31.08.2013. године

Васпитач

за рад у селу Норча, са децом
предшколског узраста, на албанском
језику, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства

Васпитач

за рад у селу Ашане, са децом
предшколског узраста, на албанском
језику, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама за васпитаче
првог или другог степена, студијама за васпитаче у трајању од три године, више образовање,
са положеним стручним испитом. Пре доношења
одлуке о избору врши се провера психофизичких
способности кандидата од стране Националне
службе за запошљавање. Кандидати уз пријаву
подносе: уверење о држављанству РС (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених,
диплому о стручном одговарајућем образовању,
лекарско уверење се доставља пре закључивања
уговора о раду и уверење о неосуђиваности.
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оШ „бранко радиЧЕвиЋ“
26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник српског језика
са 72,22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање из чл. 8 став 2 и испуњава услове из
чл. 120 став 1 тач. 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и чл. 3 став 1 тачка 1а Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 11/12): 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 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 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)). Уз пријаву
кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе
и уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци). Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом (лекарско уверење) подноси кандидат изабран на конкурсу, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн
одговор
нА зАхтеве клијенАтА

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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гимназија
„борислав пЕтров
браца“

ЗајЕЧар

26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

мЕдицинска Школа

Професор биологије

Доктор стоматологије

за 80% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
биологије; дипломирани молекуларни биолог и
физиолог; дипломирани биолог; дипломирани
биолог, смер заштита животне средине; дипломирани професор биологије; дипломирани биологмастер; дипломирани биолог заштите животне
средине.

Професор математике
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар-информатичар, дипломирани математичар-професор
математике, дипломирани математичар за математику економије, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар-астроном,
дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичармастер, дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом: Основи геометрије),
професор математике-теоријско усмерење, професор математике-теоријски смер.

Професор физике

за 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
физике, дипломирани физичар, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар за општу
физику, дипломирани физичар за примењену
физику, дипломирани физичар - информатичар,
професор физике за средњу школу, дипломирани
физичар - истраживач, дипломирани физичар за
теорију и експерименталну физику, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,
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 професор
физике - мастер, дипломирани физичар - мастер,
дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер
медицинске физике. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет физика може да
изводи и дипломирани астроном, астрофизички
смер.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о основама система образовања и васпитања,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове: да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима, држављанство
РС, да нису правоснажном пресудом осуђивани
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад подноси се приликом закључивања уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

за извођење наставе стоматолошке
групе предмета, са 82% радног
времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60
дана

Наставник математике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; 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. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају услове
у погледу врсте тражене стручне спреме утврђене
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у
стручним школама („Просветни гласник РС“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и
услове предвиђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Као доказе о испуњености
услова кандидат уз пријаву прилаже: диплому
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених. Докази се прилажу у
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова доставити препорученом поштом, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

шили после 2006. године). Кандидат мора да има
занимање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012) и Правилнику о степену и
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Пријављени кандидати поред
одговарајућег образовања треба да испуњавају
и следеће услове: да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона
о основама система образовања и васпитања и
да имају држављанство Републике Србије. У поступку одлучивања о избору кандидата (наставника), директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну проверу психофизичких
способности. Уз пријаву на конкурс, која треба да
садржи кратку биографију, као и да ли је и где
кандидат радио/ради, кандидат треба да поднесе: оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених/венчаних; уверење о
држављанству Републике Србије, односно оверену фотокопију; диплому о стеченој стручној
спреми, односно оверену фотокопију дипломе и
неопходне потврде, односно уверења. Уверења
не смеју бити старија од 6 месеци, а фотокопије
морају бити оверене. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања,
по захтеву школе. Уколико је кандидат тестиран у
протеклих шест месеци, потребно је да то наведе - када и где је тестиран. 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 осам дана од дана објављивања конкурса. Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Додатне информације могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 019/442-416. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

пониШтЕЊЕ конкурса
оШ „15. мај“
Мали Јасеновац

Конкурс објављен 21.11.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник предмета Од играчке до
рачунара, са 20% радног времена.

оШ „љуба нЕШиЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2

Психолог

ЗрЕЊанИн

Наставник историје

са 5% радног времена

срЕдЊа Школа
„вук караЏиЋ“

Наставник српског језика

на одређено време, са 44% радног
времена

Наставник грађанског васпитања

23240 Сечањ, Гимназијска 2
тел. 023/841-035

у другом циклусу основног
образовања и васпитања, са 10%
радног времена

Педагог

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (ово
се односи на кандидате који су образовање завр-

УСЛОВИ: За радно место педагога неопходна је
стручна спрема-дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психологпедагог; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; биографију. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

са 50% радног времена, на одређено
време преко 60 дана
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наука и образовање

оШ „бранко радиЧЕвиЋ“
23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник физике

са 30% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и посебне услове утврђене у члану 8 и
члану 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), члану 3 став 1 тачка 8 Правилника о
врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), као и
да испуњавају истоветно утврђене услове у општим актима школе: да имају одговарајуће више
или високо образовање и стручни назив - професор физике; дипломирани физичар; професор
физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и основа технике;
дипломирани педагог за физику и основе технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор физике
и хемије за основну школу; професор физике и
основа технике за основну школу; дипломирани
физичар за примењену физику; професор физике
за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије
за основну школу; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику;
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном, смер
астрофизика; професор физике-информатике;
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 физике-метеорологије;
Обука зафизике-астронодипломирани физичар-мастер
мије; дипломирани физичар-мастер
активно медицинске
физике; дипломирани професор физике-хемије,
мастер; дипломиранитражење
професор физике-информатике, мастер; дипломирани
физичар-професор
посла
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 школумастер; дипломирани физичар-професор физике
и хемије за основну школу-мастер; образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија и након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да је држављанин РС;
да је пунолетан. Ови услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са ЕСПБ, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Извештај о извршеном лекарском прегледу
доставља се пре закључења уговора о раду, од
стране изабраног кандидата. Извештај из казнене
евиденције МУП-а школа прибавља по службеној
дужности. Фотокопије приложених докумената
морају
бити уреднослужба
оверене. Рок за подношење
Национална
пријава са доказима о испуњавању услова конкурса језа
15запошљавање
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе.
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23252 Бока, Маршала Тита 33
тел. 023/846-604

Наставник физике

са 50% радног времена

Посао се не чека,
посао се тражи

оШ „Жарко зрЕЊанин“

ке, 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.

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани
педагог за физику и хемију, професор физике и
основа технике, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор
физике и хемије за основну школу, дипломирани
професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за општу физику,
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО, дипломирани
астроном, смер астрофизика, професор физикеНаставник немачког језика
информатике, дипломирани физичар-медицинска
физика, дипломирани професор физике-мастерса 44% радног времена, на одређено
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар,
време до повратка радника са
мастер професор физике, мастер професор физиболовања
ке и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физикеУСЛОВИ: професор, односно дипломирани филометеорологије, дипломирани физичар - мастер
лог за немачки језик и књижевност, мастер филофизике-астрономије, дипломирани физичар - маслог (студијски програм или главни предмет/
тер медицинске физике, дипломирани професор
профил немачки језик), мастер професор језика
физике-хемије, мастер, дипломирани професор
и књижевности (студијски програм или главни
физике - информатике, мастер, дипломирани
предмет/профил немачки језик).
физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физиОСТАЛО: да кандидат ма психичку, физичку и
ка - мастер, дипломирани физичар - примењена
здравствену способност за рад са децом и учении компјутерска физика - мастер, дипломирани
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом
физичар - примењена физика и информатика мастер, дипломирани физичар - професор физике
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
Друштвена
одговорност
и основа технике
за основну школу
- мастер, дип3 Закона о основама система образовања и васпиломирани физичар - професор физике и хемије за
тања; држављанство Републике Србије. Уз пријаслужба
основну школу - мастер.
ву на конкурс кандидатНационална
треба да приложи
оригинал или оверену фотокопију:
дипломе о завршеној
за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ У
школи; уверења о држављанству РС; биографију.
Наставник
биологије
ЗАПОШЉАВАЊУ
Пријаве слати на горенаведену адресу школе.
са 40% радног времена
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биодана објављивања у публикацији „Послови“.
лог, 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
служба
хемије,Национална
мастер, дипломирани
професор биологије
- географије,
мастер, дипломирани молекуларза запошљавање
ни биолог мастер, дипломирани биолог заштите
животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије.

Програми
приправништва –
УСЛОВИ:
професор
математике, дипломирани
знање
у пракси
математичар, дипломирани математичар за теоНаставник математике

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

ријску 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 математи-

| 13.02.2013.

Шанса за
младе

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

национална служба
заи запошљавање
• www.nsz.gov.rs
Обуке
субвенције (за запошљавање)

Поставите
питања

ЛЕГАЛАН
ПОСТУПАК

Телефон:
011/29 29 509

Да ли је брисање са евиденције незапослених у случају изиз
останка са понуђене преквалификације легално и уставно
вршење службе радника филијале за запошљавање. Која су
права избрисаног лица?
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник
РС“, број 36/2009, 88/2010) предвиђена је могућност брисања лица са евиденевиден
ције, уколико без оправданог разлога не извршава своје обавезе према НСЗ
(члан 87), што значи да је и рад запослених у НСЗ, што се тиче ове активносактивнос
ти, у складу са законом. Права и обавезе незапосленог, такође, дефинисани
су наведеним законом (чл. 31 и 32), а у конкретном случају можемо издвојииздвоји
ти законску обавезу незапосленог да не одбија одговарајуће образовање и
обуку, у складу са законом и индивидуалним планом запошљавања. Наиме,
уколико је одређена обука или друга мера активне политике запошљавања
договорена са незапосленим и утврђена у његовом индивидуалном плану
запошљавања, он има законску обавезу да се на исту укључи, уколико нису
искрсли оправдани разлози који би га у томе спречили (здравствени проблепробле
ми, смртни случај у породици, други разлози настали без воље и кривице
незапосленог лица).

Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Имам 29 година и ни дана радног стажа. Желим да почнем
сопствени посао у свом селу, близу Прибоја. Намеравам да
отворим продавницу и складиште сточне хране, па су ми
потребна средства за изградњу магацина. За почетак бих
запослио једног радника.
Национална служба за запошљавање (НСЗ) почетком сваке године расписује
Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљасамозапошља
вање који ће бити објављен у средствима јавног информисања и на сајту НСЗ
- www.nsz.gov.rs. Уколико испуњавате услове предвиђене Јавним позивом,
можете поднети захтев са бизнис планом у два примерка, на прописаном обрасцу, надлежној организационој јединици НСЗ, према месту пребивалишта.
Образац захтева можете добити у свакој организационој јединици НСЗ. Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добидоби
ти у свакој организационој јединици НСЗ, преко Позивног центра, телефон:
0800-300-301 или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Да ли могу да завршим обуку за започињање сопственог
посла и израду бизних плана, иако сам запослена?
Имајући у виду нормативна акта Националне службе за запошљавање, обуобу
ку из предузетништва у организацији и извођењу запослених у пословним
центрима филијала НСЗ могу похађати искључиво незапослена лица.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Инклузивно образовање

УЧЕЊЕ ИЗ РАЗЛИЧИТОСТИ
У Светском извештају о инвалидитету из 2011. године процењено је да деца са сметњама у развоју и инвалидитетом
чине 5,1 одсто становништва, што је око 93 милиона деце у свету и око пет милиона у Централној и Источној Европи и
Источној Азији

М

инистар просвете Жарко Обрадовић учествовао је на
састанку Извршног одбора Уницефа у Њујорку, где је
главна тема била инклузивно образовање за децу са
сметњама у развоју и посебним потребама. На овом
скупу одато је признање Србији за резултате постигнуте у области инклузије. Обрадовић је у изјави Танјугу истакао
да су учесници састанка одали признање Србији за резултате у
последњих неколико година у укључењу деце са посебним потребама у редовни образовни систем.
„Поставили смо законски оквир, едуковали наставнике и поставили примере добре праксе и тако показали да је то део редовног система“, рекао је Обрадовић и додао да ће тема инклузије
бити и на дневном реду Генералне скупштине Уједињених нација,
што говори колико је она значајна и у светским оквирима у области образовања.

„За нас је значајно што смо показали да можемо, са слабим
економским могућностима, уз добар законодавни оквир и едукацију наставника да изађемо у сусрет тој деци. Наставићемо са
инклузијом“, нагласио је министар Обрадовић. Он је у обраћању
учесницима скупа, у говору под називом „Инклузивно образо-

вање у Србији, учење из различитости“, указао да је процес тог образовања почео пре 10 година, кроз рад Министарства просвете,
међународних и невладиних организација.
„До пре само неколико година скоро сва деца са сметњама у
развоју и инвалидитетом упућивана су у школе за специјално образовање или у резиденцијалне установе социјалне заштите без
могућности остваривања права на образовање, или су једноставно
остајала код куће“, рекао је министар. Законом из септембра 2009.
године уведено је правило да нова политика уписа у школу буде
безусловна и инклузивна.
„Данас много већи број деце са сметњама у развоју учи заједно са својим вршњацима, склапа пријатељства, јача самопоштовање и има осећање припадности заједници“, рекао је Обрадовић
на скупу у УН и закључио да је инклузивно образовање инвестиција у садашњост и у будућност.
СМЦ

Дуг пут
Позив владама и донаторима
На састанку је упућен позив владама и донаторским
заједницама да пруже хитну подршку политици која остварује
права сваког детета на квалитетно образовање. Скупу у Њујорку су присуствовали, између осталих, председник Извршног
одбора Уницефа Јармо Винанен, извршни директор Ентони
Лејк и регионална директорка за Централну и Источну Европу
и Заједницу независних држава Мари Пјер Поарје.
„Сва деца имају право на квалитетно инклузивно образовање, али актуелне политике, са заједничким карактеристикама у многим земљама, значе да су деца са сметњама у
развоју и инвалидитетом често сакривена иза затворених врата“, рекла је Мари Пјер Поарје. Она је навела и да та деца трпе
стигму уместо да откривају своје таленте. Изостављена су из
матичних књига рођених и постала су невидљива. Чак и када
имају приступ образовању, искључена су из редовних школа
или често изолована у специјалним школама далеко од својих
породица и заједница.
На скупу је представљен и документ Уницефа „Право
деце са сметњама у развоју и инвалидитетом на образовање“,
у коме се детаљно говори о томе како инклузивно образовање
промовише толеранцију и равноправно учешће у друштву. У
Светском извештају о инвалидитету из 2011. године процењено је да деца са сметњама у развоју и инвалидитетом чине 5,1
одсто становништва, што је око 93 милиона деце у свету и око
пет милиона у Централној и Источној Европи и Источној Азији.
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Највећи приоритети Уницефа у Србији су да сва деца иду
у школу, да заврше школовање и да добију квалитетно образовање. Наш циљ је инклузивно образовање, тј. да ниједном
детету не буде ускраћено право на учење. Инклузивно образовање је законска обавеза у Србији и у историјски значајном
Закону о образовању из 2009. године захтева се пуна инклузија
деце која су некада интелектуално пропадала ван образовног
система. Уницеф сарађује са владом, општинама, школама,
наставницима и родитељима како би овај закон који је усвојен
на папиру постао реалност у учионицама и како би за његово
спровођење били обезбеђени неопходни ресурси, капацитети
и стандарди.
Неопходно је прећи дугачак пут. Већина мале деце из осетљивих група не похађа предшколске програме. Из тог разлога они можда нису спремни за школу и постоји ризик да неће
моћи да се упишу или да ће пре времена напустити школовање.
Многа деца са сметњама у развоју, као и скоро трећина ромске
деце, још увек иду у специјалне школе. Код деце са посебним
потребама која се уписују у редовне школе или пређу у редовне
школе постоји већа вероватноћа да ће одустати од школовања,
пошто презаузети наставници често нису прошли одговарајућу
обуку и немају адекватну подршку за спровођење инклузивне праксе. Родитељи, у међувремену, можда нису упознати
са чињеницом да њихово дете има право на образовање или
можда не знају како да остваре то право. Последица тога је да
нека деца заостају од самог почетка и да се јаз продубљује како
одрастају, што је посебно случај код девојчица.
(Извор: www.unicef.rs)
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Модел социјалне корпе

ПРИНЦИП ДОБРОВОЉНОСТИ
Како би се очувала куповна моћ становништва, пре свих социјално угрожених категорија, већ неколико месеци се
ради на креирању модела социјалне корпе који би обухватио основне животне намирнице по повољним ценама. У
трговинским ланцима истичу да им је циљ да придобију потрошаче тако што ће бити најконкурентнији на тржишту

Просечна потрошачка корпа у Србији у новембру 2012. износила је скоро 64.000 динара (63.907,89), док је минимална потрошачка корпа вредела 33.631,33 динара, објавило је Министарство
трговине. За покриће просечне потрошачке корпе у новембру
прошле године билa је потребнa 1,51 просечнa зарада, а за покриће минималне било је довољно 0,79 просечне зараде која је у
том месецу износила 42.395 динара. У минималној потрошачкој
корпи на храну је у новембру одлазило 47,38 одсто, а на трошкове
становања, воде и струје 17,77 одсто. Минимална потрошачка корпа у новембру 2012. била је већа за 12,49 одсто него у односу на
исти месец 2011, а у односу на јануар 2012. за 13,13 одсто.
Како би се очувала куповна моћ становништва, пре свих социјално угрожених категорија, већ неколико месеци се ради на
креирању модела социјалне корпе који би обухватио основне животне намирнице по повољним ценама. Према најавама Владимира Матовића, саветника министра спољне и унутрашње трговине
и телекомуникација, овај модел би требало да буде представљен
до краја фебруара.
„Социјална корпа се неће односити само на социјално угрожене категорије, већ се заснива на основним животним потребама
целокупног становништва, па ће садржати производе од прехране
до средстава за хигијену“, рекао је Матовић за „Танјуг“.

издвајају основне намирнице и нуде их по значајно нижим ценама.
„Спремни смо за све видове сарадње у циљу помоћи и очувања куповне моћи потрошача, од чега директно зависи и сама
делатност нашег трговинског ланца. Очекујемо конкретније предлоге везане за социјалну корпу, али је сигурно да ћемо максимално учествовати у очувању куповне моћи потрошача, у оквирима
својих могућности“, каже Ћирковићева и наглашава да због беспарице трговци могу да изађу на крај само ако робу продају по нижој
цени од конкурентских производа.

Ценовна стабилност тржишта

Објашњавајући како ће социјална корпа функционисати у
пракси, Матовић је рекао да ће Министарство трговине креирати
знак који ће бити представљен јавности и понуђен на коришћење
трговцима и произвођачима који ће се прикључити тој добровољној акцији. Произвођачи и трговци моћи ће да користе тај знак у
обележавању производа који треба да испуњавају услове за то ниже марже и цене од уобичајених за ту категорију. Оно што је
битно и што ће бити и обележено знаком, јесте да ће трговци и
произвођачи тржишту понудити најмање по један свој производ
садржан у потрошачкој корпи под најповољнијим условима, задржавајући за себе минималну зараду, тек довољну за покриће
трошкова.
„Овакав концепт је добровољан и заснива се на друштвеној
одговорности. Представља логичан наставак промене пословног
амбијента започетог декларацијом коју су потписали највећи трговци, у децембру прошле године“, истакао је Матовић и нагласио
да држава не арбитрира на тржишту фиксирањем цена, већ усмерава у границама својих овлашћења, уважавајући специфичности
сваке компаније појединачно.
„Изостанак арбитрирања довешће до појаве различитих цена
на тржишту, јер се и могућности тржишних учесника разликују.
Сходно нашој законској регулативи, договарање тржишних учесника може бити кажњиво, те је због поштовања конкуренције и
Закона о трговини, којим је гарантована слобода формирања цена
на тржишту, концепт добровољан“, објаснио је Матовић.
У трговинским ланцима истичу да им је циљ да придобију
потрошаче тако што ће бити најконкурентнији на тржишту. Сви
покушавају да намаме потрошаче приступачнијим артиклима,
посебно приватних робних марки. Оливера Ћирковић, из трговинског ланца „Универекспорт“, каже да трговци ове куће свакодневно

Бесплатна публикација о запошљавању

„Кодекс о вредносним принципима и начелима развијања
слободног тржишта, афирмацији друштвено одговорног понашања, уз бригу о социјално најугроженијим категоријама
становништва, потписали смо са произвођачима хране и трговцима. Желимо да избегнемо администрирање и државно
уплитање, али морамо нешто да учинимо, да кроз договор
обезбедимо ценовну стабилност тржишта“, нагласио је министар трговине Расим Љајић и додао да је идеја да се дође до
таквог договора потекла управо од појединих трговаца. Ниједној трговинској кући, наиме, није одговарала Уредба о ограничењу маржи, која им је, како су више пута истицали, донела
само минусе.
„Хлеб ‚Сава‘ ни до сада нису куповали само угрожени,
већ сви, тако да се не можемо враћати на бонове, тачкице и
сличне методе. Требало би нам минимум две године да урадимо корпу само за најугроженије, с друге стране, то би била и
дискриминација. Суштина је да се произвођач хране одрекне
дела зараде код једног производа из свог асортимана“, каже
министар Љајић.

Међутим, економисти истичу да је оправдано штитити социјално угрожене, али не тако што ће једна лоша мера бити замењена другом мером која ништа не значи. Једина мера је да се
идентификују они који немају новца за хлеб, брашно и остале животне намирнице.
“Социјалне корпе су још једна бесмислица државе која много
кошта, а наводно води рачуна о угроженима. Прво би требало да
утврдимо ко нема за хлеб, па тим људима дати или помоћ у новцу
или бонове за храну, као што се ради свуда у свету. Од тих корпи
неће бити ништа, јер само компликују систем, уместо да искористе искуство других земаља. И претходна мера око ограничења
марже је била бесмислена и донела је више штете него користи“,
каже економиста Александар Стевановић.
А.Б.
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Тим за каријерно вођење и саветовање
у Новом Пазару

БРЖЕ ДО
ЦИЉА

Пројекат би требало да допринесе већој запошљивости
младих, кроз едукације, оспособљавање и подршку што
ефикаснијем укључивању у свет рада. Истовремено,
пружа се подршка и послодавцима, како би могли да
што боље остваре своје интересе

У

Канцеларији за младе, у Новом Пазару, протекле недеље
је одржана промоција Локалног мобилног тима за каријерно вођење и саветовање (ЛМТ) који делује у оквиру
пројекта „Развој услуга каријерног вођења и саветовања
кроз механизме међуопштинске сарадње“. Пројекат
спроводи Београдска отворена школа, у сарадњи са ЛМТ из Новог Пазара, а активности финансира УСАИД Пројекат одрживог
локалног развоја.
Новопазарска филијала Националне службе за запошљавање
укључена је у овај пројекат и пружа свој допринос унапређењу услуга информисања о каријери и каријерном саветовању за младе
из локалне заједнице, што је и основни циљ Локалног мобилног
тима. Тиме се ствара боља координација активности на овом пољу
и могућност уједињења постојећих ресурса на локалном и међуопштинском нивоу. У пројекат су укључени и представници из
области образовања, информисања и сви остали који воде бригу
о младима.

Улогу и значај Локалног мобилног тима за каријерно вођење
и саветовање представили су Семих Дуровић, менаџер УСАИД
Пројекта одрживог локалног развоја, Рифат Личина, члан Општинског већа задуженог за образовање, Ива Фила, из Београдске отворене школе, као и сами чланови тима, међу којима је и представник НСЗ Филијале Нови Пазар.
„Локални мобилни тим за каријерно вођење и саветовање
Нови Пазар настао је како би могао да допринесе већој запошљивости младих. Наш циљ је да младима помогнемо едукацијом, да
их оспособимо и омогућимо да се ефикасније укључе у свет рада.
Истовремено, намера нам је да подржимо послодавце како би
могли да што боље задовоље своје потребе и интересе. Очекујемо
подршку и помоћ градске управе, као и других чланова локалне
заједнице, како бисмо остварили наше циљеве и омогућили одрживост и реализацију овог пројекта“, изјавила је Муенеса Гилић,
координаторка ЛМТ за каријерно вођење и саветовање Нови Пазар.

Добра сарадња
Филијала Сомбор скоро свакодневно сарађује са свим социјалним партнерима на територији
Западнобачког округа. Један од
партнера је и Канцеларија за младе у Сомбору, која ради са циљем
да на локалном нивоу реализује
смернице дате у Националној
стратегији за младе. Канцеларија
постоји ради реализовања потреба младих људи у локалној заједници, који су главна покретачка снага развоја друштва. С обзиром да је на евиденцији
незапослених пријављен велики број младих који се сусрећу са
проблемом решавања запослења, али и са бројим другим проблемима, сарадња са Канцеларијом за младе је веома значајна
за Филијалу Сомбор.
Једна од активности на којој су активно учествовали
представници Филијале Сомбор је прикупљање података и истраживање спроведено за потребе израде Локалног акционог
плана за младе, који ће се реализовати кроз низ програма и
активности у периоду од 2013 до 2016. године.
Поред активности на промоцији запошљавања младих,
Филијала Сомбор ангажована је и на другим пројектима. Представници Филијале су учествовали на завршној сесији пројекта
„Socio-economic Development of the Danube Serbia Region“, која се
односила на грант шему. У име Аустријске агенције за развој,
упутства и смернице за аплицирање за ове грантове дали су
Милан Марјановић и Милан Полак. Предочени су приоритети
овог позива, детаљне смернице у смислу дефинисања циљева,
пројектних активности и резултата, начин попуњавања пријаве, рокови и начин достављања пројеката.
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Чланови ЛМТ детаљно су на промоцији представили и најавили активности које ће се спроводити у првој пловини 2013. године. У све активности ће бити укључена и Филијала Нови Пазар
НСЗ, као један од главних актера чијим се доприносом олакшава
испуњење главног циља пројекта - запошљавање младих.
Промоцији су присуствовали и представници Градске управе,
Школске управе, новопазарских основних и средњих школа, као и
универзитета, послодавци из различитих области и пословна удружења.
ЦЗИ

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

Европски пројекат у служби наших циљева

ПОТЕНЦИЈАЛ ПОДРИЊА
На семинару „Органска производња хране“, у Бајиној Башти, министарка регионалног развоја и локалне самоуправе,
Верица Калановић, најавила је да ће кроз програм „Подриње“ разним пројектима бити подржани произвођачи
пољопривредних производа типичних за регију, али и произвођачи органске хране
Потражња за органском храном у Европи све више расте,
па пољопривреда Србије у тој области има своју шансу. За сад та
шанса није довољно искоришћена, пошто српски производи на
том тржишту заузимају свега један одсто. У ужичком крају добар
део обрадивих површина није затрован хемијским препаратима и
вештачким ђубривима, због чега су неки произвођачи већ почели
органску производњу. За њу се посебно припремила општина Бајина Башта, у оквиру пројекта „Подриње“, који заједнички реализују
владе Србије и Републике Српске.
На семинару „Органска производња хране“, у Бајиној Башти,
министарка регионалног развоја и локалне самоуправе, Верица Калановић, најавила је да ће кроз програм „Подриње“ разним
пројектима бити подржани произвођачи пољопривредних производа типичних за регију, али и произвођачи органске хране.
„Ту је шанса овог краја коју морамо да препознамо и искористимо. Програм ‚Подриње‘ ту шансу препознаје и због тога смо обухватили област органске производње као област сарадње. За најбољих
шест планова производње пројектом су предвиђени грантови од по
2.000 долара за отпочињање посла у овој области“, изјавила је Калановићева. Према њеним речима, „Подриње“ је европски пројекат
који треба максимално искористити за остварење наших циљева,
што је могуће само ако се у реализацију тог посла на активан начин
укључе сви на које се програм односи. Такође, представља шансу и
за јачање специјалних веза између Републике Србије и Републике
Српске и потенцијала које пружа река Дрина.

Протокол о сарадњи на реализацији пројекта „Подриње“ потписан је октобра прошле године, а носиоци програма су Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе Србије и Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике
Српске. Програм ће се реализовати на три нивоа - националном,
регионалном и локалном, а обухвата осам области - инфраструктуру, пољопривреду, туризам, енергетику, заштиту животне средине,
здравство и културу, као и сектор малих и средњих предузећа.
У реализацију програма је укључено 25 општина са обе стране реке у којима живи 1,3 милиона људи и пет привредних комора - три из Србије и две из Републике Српске. У оквиру пројекта у
Бајиној Башти биће отворен Регионални центар за развој органске
производње, који ће имати информативно-едукативни карактер за
будуће органске произвођаче који гравитирају реци Дрини, како из
Србије, тако и из Републике Српске. Све услуге Центра биће бесплатне и представљаће подршку општина произвођачима органске хране.
Председник Општине Бајина Башта Златан Јовановић каже
да сваке године издвајају одређена средства у буџету општине за
пољопривреду.
„До сада нисмо имали овакве пројекте, али ово је почетни корак да се формира један центар за органску производњу у Бајиној
Башти. У наредном периоду ћемо издвојити више средстава управо за органску производњу“, каже Јовановић.
Ана Илијашевић, из Регионалног центра за органску производњу хране, истакла је да је много површина које деценијама, а
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не само две до три године, колико тражи период конверзије да се
са конвенционалне пређе на органску производњу, нису коришћене због одласка људи са села. „Ово је прилика да се људи врате на
земљу и за кратко време могу добити органски производ“, истиче
Илијашевићева.
У намери да озбиљном и добро организованом органском производњом обнове давно напуштене окућнице, Бајинобаштанима
могу послужити и искуства других. На Златару се последњих година под надзором стручњака успешно гаји органска хељда, док
су у Сирогојну после пет сезона одустали од органске малине, а
разлог је непридржавање строгих захтева које таква производња
подразумева.
Село Растиште на Тари, као део Националног парка, познато је
по пчеларима. Користећи предности еколошки очуваног подручја,
Милош Јовановић је од прошле године одлучио да 20 пчелињих
друштава уведе у органску производњу.
„Ушао сам у производњу зато што је то много здравији мед, квалитетнији, нема сеобе пчела, сав мед је са овог подручја. Теже јесте,
треба да се друштва преведу из комерцијалне у органску, значи треба да се изврши замена комплетног воска“, објашњава Јовановић.
Колико ће се улагања и рад исплатити, знаће тек када стигну први
килограми меда који може да достигне цену и до 15 евра.
Своју шансу у органској производњи потражиће и воћари крај
Дрине. Воћар из Бачеваца, Ђуро Вујић, каже да већ постоје велики
услови. „Ми садимо у супстрат четинарске пиљевине, а самим тим
је већ органски, а постоје и органска ђубрива која можемо да користимо уместо минералних“, каже Вујић.
А.Б.

Систем сертификације
Органска пољопривредна производња подлеже систему
сертификације који гарантује органско порекло, али и повећава трошкове производње, пошто се сваке године контрола и
сертификација плаћају сертификационим организацијама.
Крајњи производи су на нашем тржишту скупљи од 50 до 200
одсто од стандардних пољопривредних. Према томе, јасно је
да је просечном српском купцу органска храна и даље недоступна, али главно питање за оне који је купују је како да
препознају органски производ и шта им гарантује да заиста и
добијају оно што су платили.
И сви трговци на велико који продају робу са органских
фарми морају имати сертификат као потврду да је храна произведена без употребе хемије. Током наредних месеци очекује
се доношење новог Закона о органској производњи који ће прецизније одредити обавезе свих учесника у производњи и промету органске хране. Припремљен је и Национални акциони
план до 2017. године који утврђује правце даљег развоја органске производње.
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Енергетска независност Србије

ЕкономИја
са мало
УгљЕнИка

Национални акциони план који би Влада Србије
требало да усвоји у наредних месец дана,
представља сигнал инвеститорима да постоји
добра воља да се за седам година изграде нови
производни капацитети из обновљивих извора,
којима ће се стабилизовати енергетски систем,
ангажовати домаћа индустрија и спречити
еколошки проблеми

П

рогнозе експерата указују да ће се свет у наредних тридесетак година суочити са несташицом енергената. Један од начина за обезбеђивање енергетске ефикасности
је и развој обновљивих извора енергије. Употреба ових
извора још је у повоју и у свету, осим у неким развијеним
земљама, и највећи изазов представља прелазак на чистије технологије уз постизање економске исплативости. Међутим, пројекти
развијања енергетске ефикасности и независности су од виталног
значаја за сваку земљу.
Србија има знатан енергетски потенцијал у обновљим изворима енергије, али он није у довољној мери искоришћен или уопште
није искоришћен, када је реч о одређеним изворима енергије, попут ветра или сунчевог зрачења. Уколико се створе услови за веће
коришћење обновљивих извора енергије, Србија има предуслове
да буде кључни играч у Европи у тој области и камен темељац,
“зелене” енергије у региону. Процеси се морају убрзати, јер је то
шанса да се обезбеди енергетска независност земље и смањи увоз
енергената, али и да се испуни обавеза која проистиче из чланства
у Енергетској заједници у Југоисточној Европи као оквира за интеграцију у енергетско тржиште ЕУ.

Сигнал инвеститорима
„Очекујемо да до 2020. године буде уложено две милијарде
евра у коришћење обновљивих извора енергије. Србији је потребно
да изгради 1.092 мегавата капацитета који користе обновљиве изворе енергије (ОИЕ), да би у наредних седам година испунила циљ
да 27 одсто укупне потрошње енергије буде произведено из ОИЕ.
Националним акционим планом за обновљиве изворе енергије

предвиђено је да се тај циљ испуни изградњом ветроелектрана
снаге 500 мегавата, великих и мини хидроелектрана снаге по 200
мегавата, 100 мегавата постројења која користе биомасу и 92 мегавата из осталих извора“, изјавио је Дејан Трифуновић, помоћник
министра енергетике Србије, на конференцији „Обновљиви извори
енергије и енергетска независност Србије“, која је протекле недеље
одржана у Данас конференс центру. Према Трифуновићевим речима, Национални акциони план који би Влада Србије требало да
усвоји у наредних месец дана, представља сигнал инвеститорима
да постоји добра воља да се за седам година изграде нови производни капацитети из обновљивих извора, којима ће се стабилизовати енергетски систем, ангажовати домаћа индустрија и спречити еколошки проблеми.

Највећи потрошачи енергије
Према последњим подацима, у Србији постоји око три милиона објеката чија је потрошња између 150kWx/m2 годишње
до 250kWх/m2 годишње, док се максимална потрошња објеката у Европској унији креће од 50 до 70kWх/m2 годишње. Овај
податак указује на додатну потрошњу енергије у грађевинама на територији Републике Србије, између 240 милиона и
540 милиона киловат часова по квадратном метру годишње,
у односу на Европску унију. Због поменутих чињеница фокус
рада биће на повећању енергетске ефикасности већ постојећих
грађевина у Србији.
Сектор зградарства одговоран је за 40% укупне потрошње енергије у Европи. Зграде у случају примене штедљивих
опција имају прилику да уштеде 70% до чак 90% енергије
утрошене на расвету, вентилацију и пумпе, око 50% енергије
утрошене на електромоторе и око 60% енергије утрошене на
одржавање температуре у канцеларијским просторима.

„Постављен је законски и регулаторни оквир за улагање у
обновљиве изворе енергије и створени су предуслови за инвестирање. До краја 2015. године очекује се сигурних 500 мегавата из
обновљивих извора енергије. Та година ће бити прва контролна тачка за успешност и ефекте регулаторних мера за веће коришћење
обновљивих извора енергије. У сарадњи са 17 општина Србије,
Министарство енергетике припремило је јавни позив за доделу
317 локација за изградњу мини хидроелектрана. Позив ће ускоро бити објављен. Инвеститори ће имати рок од шест месеци да
се изјасне за улагања. Влада Србије донела је уредбу о подстицајним ценама за откуп струје произведене из обновљивих извора
енергије, која је ступила на снагу 4. фебруара. Према тој уредби,
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из које ће се нове цене примењивати од 1. јануара следеће године,
стимулисаће се и домаћинства да постављају соларне панеле на
крововима зграда. Период трајања подстицаја је 12 година, након
чега ће јавни снабдевач бити обавезан да откупљује струју од произвођача по тржишним ценама“, истакао је Трифуновић и додао да
је план Министарства енергетике да се по немачком моделу стимулишу локалне заједнице да постану власници ветропаркова за
производњу струје. Модел уговора о откупу струје из обновљивих
извора енергије за повлашћене произвођаче требало би да буде
донет до краја месеца, чиме се комплетира оквир за откуп струје
из обновљивих извора. Трифуновић наглашава да је направљен
важан искорак ка инвеститорима и први резултати се очекују у
току ове године.

Предности и ограничења
Координатор за инвестиције и експлоатацију у предузећу ЕПС
Обновљиви извори енергије, Милутин Продановић, казао је да то
предузеће планира обнову 15 мини хидроелектрана и изградњу
осам нових, које се финансирају из кредита Еворпске банке за обнову и развој.
„Електропривреда Србије планира и ради на изградњи ветропарка снаге 30 мегавата код Костолца и соларној електрани снаге
пет мегавата у Чајетини“, изјавио је Продановић.
Бредли Харкер, шеф трговинског одељења Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду, истакао је да је добро
што је Србија напредовала у доношењу прописа за подстицање
коришћења обновљивих извора енергије и додао да низак лимит
од 500 мегавата за субвенционисање откупа струје из енергије
ветра представља ограничење. Харкер је нагласио да у случају да
се не повећа лимит за ветроелектране, за чију градњу у Србији су
заинтересоване америчке компаније, Србија неће моћи да испуни
циљ да до 2020. године производи 27 одсто енергије из обновљивих извора.

Гаетано Масара, генерални директор „Џенерал електрика“ за
Југоисточну Европу, нагласио је да је најбоља енергетска стратегија диверсификација извора енергије кроз интеграцију гаса и обновљивих извора.
„Са потребом да остваримо интеграциону стратегију за електричну и ИТ инфраструктуру, током година развијали смо и поспешивали наше турбине за ветар. Данас су наше турбине у стању
да генеришу енергију под најтурбулентнијим условима, брзинама
ветра, висини и температурама“, објаснио је Масара и додао да смо
данас сведоци појаве нове динамике која мења светску енергетску
платформу.
„Та динамика је покретач за смањење емисије угљен-диоксида, променљивост цене горива и оскудности ресурса. Ти покретачи померају инвестиције ка новим сферама, енергетској ефикасности и унапређењу технологије, експлоатацији удаљених извора
угљоводоника, гасу из шкриљаца и обновљивој енергији. Стаза
која води напред је нешто што ми зовемо ‚фаст блу‘, на пример,
смањење коришћења угља, експанзија обновљивих извора енергије, флексибилна енергија гаса интегрисана у обновљиву енергију, поспешен транспорт и складиштење гаса, енергетска политика везана за алтернативна транспортна средства“, рекао је Масара
и додао да у складу са тим сценаријом, гас није више „мост“ ресурс који обезбеђује кретање ка економији са ниским вредностима угљеника, већ кључно дугорочно решење ка достизању циља,
односно економије са мало угљеника. Са друге стране, енергија из
обновљивих извора је угљеник-неутрална, али је променљива и
непредвидива, па ни сами обновљиви извори енергије не могу да
задовоље светске енергетске потребе.
А.Б.

„Зелена“ фабрика у Инђији
После пробног периода, у Инђији је почела са радом нова
„зелена“ фабрика за производњу енергије на бази животињског
отпада. Фабрика у Инђији је најмодернија и најиновативнија
јединица за управљање животињским отпадом у Србији и
потпуно је у складу са српским и европским стандардима, саопштила је белгијска компанија „Електравиндс“ (Electrawinds),
носилац пројекта под називом „Енерго-Зелена“ за еколошко
управљање животињским отпадом. „Електравиндс“ је међународна енергетска компанија која се бави производњом енергије из обновљивих извора и дизајнира решења на плану управљања органским отпадом. Овај пројекат се назива и „Фабрика
са нултим отпадом“, будући да сав отпад бива искоришћен у
позитивне сврхе, наводи се у саопштењу, и прецизира да ће се
прерађивати и претварати у енергију пре свега отпад из месне
индустрије, али и од угинулих животиња. Компанију „ЕнергоЗелена“ основали су „Електравиндс“ и српски инвестициони
партнери. „Електравиндс“ је већински акционар, са уделом од
64 одсто. Изградња фабрике у Инђији је започела у септембру
2011. године, а укупна вредност ове инвестиције је 21 милион
евра.
Поред корисних ефеката по животно окружење, ова фабрика ће имати позитиван утицај и на српску економију, будући да су током прве фазе запослена 32 радника, а са проширењем капацитета отвараће се и нова радна места.
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Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800
Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

покрајИн
покрајИнска
слУжба За
ЗапошљаваЊe
Запошљава

Нови Сад

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

покрајИнска
слУжба За
З
ЗапошљаваЊe
Запошљава

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

