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Интервју: АднАн делИћ, дИректор 
АгенцИје зА рАд И зАпошљАвАње БиХ

БУДУЋНОСТ ЈЕ У 
МАЛИМ И СРЕДЊИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА
МСП треба да имају подршку свих нивоа власти како би 
им се омогућило да буду конкурентна, како у земљама у 
окружењу, тако и када је реч о земљама ЕУ

1. октоБАр - МеђунАроднИ дАн 
стАрИјИХ осоБА

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА 
ХУМАНОСТ 
‘’Министарство и Влада Србије морају уложити све своје 
снаге да би побољшали положај старих. Млади морају да 
раде да би и пензионери живели боље’’, рекао је др Јован 
Кркобабић, министар рада, запошљавања и социјалне 
политике 

сАјАМ зАпошљАвАњА у шАпцу

САРАДЊОМ ДО ПОСЛА
У понуди је било преко 200 слободних радних места. 
Послодавци дају предност сајмовима као мери 
запошљавања, јер осим личног контакта са кандидатима 
имају могућност и да формирају базу података, 
захваљујући радним биографијама, што значи и нова 
запошљавања у догледном периоду
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уводник

У знакУ добре сарадње

НСЗ Србије недавно је посетила Делегација Агенције за рад 

и запошљавање (АРЗ) Босне и Херцеговине. Тим поводом разго-

варали смо са Аднаном Делићем, директором АРЗ, који је на са-

мом почетку разговора изразио задовољство дугогодишњом ус-

пешном сарадњом двеју служби. Као један од највећих проблема 

у области запошљавања директор АРЗ БиХ наводи чињеницу да 

је велики број незапослених лица на евиденцији само зато да би 

остварили нека од социјалних права, а говорећи о карактеристи-

кама тржишта рада у БиХ, господин Делић каже: „Може се повући 

паралела између тржишта рада у БиХ и Србији. БиХ је захватио 

талас светске економске кризе, тако да смо од 2009. године беле-

жили континуиран раст броја незапослених. То је трајало пуне три 

године, и тек је почетак ове године наговестио благи опоравак на 

тржишту рада“.

Генерална скупштина Уједињених нација је 1990. донела ре-

золуцију по којој се 1. октобар у свету обележава као Међународ-

ни дан старијих особа. Тим поводом, министар Јован Кркобабић је 

изјавио:

„Иако је 1. октобар дан када се проблеми који се тичу старије 

популације виде јасније него свих осталих дана у години, држава 

и сви грађани треба да о старима брину свакодневно, јер су њихови 

проблеми, проблеми свих грађана. Министарство рада, запошља-

вања и социјалне политике ради све како би олакшало положај 

пензионера, али у условима тешке економске кризе то није лак 

посао“, истакао је министар Кркобабић и потврдио да неће при-

хватити предлог да пензије износе 43% просечне плате у Србији, 

јер би то значило да већина пензионера живи испод границе си-

ромаштва.

Ни хладан јесењи дан није спречио преко 1000 незапослених 

Шапчана да дођу у Халу спортова „Зорка“, где је филијала НСЗ ор-

ганизовала јесењи сајам запошљавања. На сајму је учествовало 

чак 39 послодаваца који су понудили посао за преко 200 радни-

ка. Свој штанд на сајму имале су и представнице „Инфо-тачке“, 

дела Завода за запошљавање Словеније који се искључиво бави 

запошљавањем страних држављана. Циљ њихове посете био је да 

српску јавност информишу о условима за легалан боравак и рад у 

Републици Словенији.

Редакција



Регионална мрежа за повољно пословно окружење

Кроз процес сертификације општина треба да препозна шта специфично има да понуди, 
да сагледа своје могућности на реалан начин и истакне своје предности, како би привукла 
инвеститоре и усмерила их да уложе у одређену област

Институције и организације које се баве локалним 
развојем, из Хрватске, Србије, Македоније и Босне 
и Херцеговине, потписале су, крајем септембра, на 
Међународном сајму локалних самоуправа у Рије-

ци („Некспо 2013“), уговор о формирању Регионалне мреже 
за повољно пословно окружење. То је прво регионално тело 
које ће бити задужено за унапређење услова за рад привреде 
и привлачење нових инвестиција у ове четири земље. Циљ 
споразума је наставак пилот пројекта регионалне сертифи-
кације општина путем успостављања заједничке Регионалне 
мреже, јачања регионалних стандарда квалитета услуга ло-
калних заједница и укључивања што већег броја тих зајед-
ница у процес. 

Посао Регионалне мреже биће да укључи локалне са-
моуправе у програм сертификације општина са повољним 
пословним окружењем у Југоисточној Европи. На тај на-
чин, локалне самоуправе ће пролазити кроз обимне рефор-
ме администрације, ради унапређења процедура, јачања 
транспарентности, смањења бирократије и обезбеђивања 
свих података и докумената потребних привредницима и 
потенцијалним улагачима.

Регионалну мрежу формирају Национална алијанса за 
локални економски развој (НАЛЕД), Центар за локални еко-
номски развој Економског факултета у Ријеци, Мрежа за ло-
кални економски развој Федерације БиХ, Мрежа за локални 
економски развој Републике Српске, као и Заједница једини-
ца локалних самоуправа и Савез привредних комора Маке-
доније.

Председник Управног одбора НАЛЕД-а, Владан Атана-
сијевић, рекао је новинарима да ће сертификација омогућити 
привредницима сигурно и познато пословно окружење, које 
ће олакшати рад и улагање.

„Овим програмом утврђен је јединствени регионални 
стандард. Посебно нас радује што су земље потписнице ув-
рстиле овај програм у званичну политику својих влада, тако 
да ће све општине које желе да добију подстицајна средства 
морати да се потруде да добију сертификат, јер су тако и 
компаније и државе сигурне да улажу на прави начин. Кроз 
процес сертификације општина треба да препозна шта је 
то специфично што има да понуди, да сагледа своје могућ-
ности на реалан начин и истакне своје предности, како би 
привукла инвеститоре и усмерила их да уложе у одређену 
област. Доказ вредности сертификата је и што је 2012. годи-
не ‚Фајненшел тајмс“ уврстио пет сертификованих општина 
на листу 100 дестинација за инвестирање у Европи“, рекао 

је Атанасијевић и додао да је у Србији једна трећина општи-
на почела процес сертификације и изразио задовољство што 
су владе Хрватске, Македоније и БиХ уврстиле у рад својих 
министарстава програм сертификације, јер ће општине које 
буду желеле да добију подстицајна средства морати да посе-
дују сертификат.

Све четири државе имаће националне организације 
задужене за сертификацију својих општина, али ниједна 
локална самоуправа неће моћи да понесе признање да има 
повољно пословно окружење док за то не добије потврду Ре-
гионалне мреже, што ће представљати гаранцију инвестито-
рима да су општине на једнак начин испуниле регионални 
стандард.

Програм сертификације општина са повољним послов-
ним окружењем осмислио је НАЛЕД и покренуо га 2007. го-
дине, а у Србији је до сада сертификат добило 27 локалних 
самоуправа. Пре две године пројекат је проширен на Хрват-
ску, БиХ и Македонију. У јуну ове године додељено је првих 
осам регионалних сертификата - Бјеловару, Иванчу, Санском 
Мосту, Приједору, Руми, Пироту, Велесу и Струмици. Ове 
општине су на овогодишњем сајму у Ријеци на заједничком 
штанду представљале потенцијале за улагање и предности 
које нуде у односу на општине које немају сертификат о по-
вољном пословном окружењу.

Марко Павић, градоначелник Приједора, рекао је да је 
Приједор у веома кратком року добио већ три понуде за ин-
вестирање у Индустријској зони „Целпак“. Према његовим 
речима, веома је важна размена искустава између локалних 
самоуправа у региону, у циљу привлачења инвестиција, као 
и јачање међусобне сарадње. Председник Општине Сански 
Мост, Мустафа Авдагић, истакао је да је значајно убрзана 
општинска администрација, што је одмах уочљиво. Општи-
на Рума је по други пут стекла сертификат општине са по-
вољним пословним окружењем. Председник Општине, Горан 
Вуковић, наглашава да је од 2008. године Рума привукла три 
пута више инвестиција него у периоду када нису били серти-
фикована општина.

А.Б.

ИМПУЛС ЗА УЛАГАЊЕ
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1. октобар - Међународни дан старијих особа

‘’Министарство и Влада Србије морају уложити све своје снаге да би побољшали положај 
старих. Млади морају да раде да би и пензионери живели боље’’, рекао је др Јован Кркобабић, 

министар рада, запошљавања и социјалне политике 

Генерална скупштина Уједињених нација је 1990. годи-
не донела резолуцију по којој се 1. октобар у свету обе-
лежава као Међународни дан старијих особа. Овом ре-
золуцијом први пут се  постављају конкретни захтеви 

у вези са питањем старења и положаја старих у друштву, ис-
такнуто је на прослави уприличеној поводом Дана старијих 
особа, у београдском Дому синдиката. Поред Министарства 
рада, запошљавања и социјалне политике, организатори овог 
догађаја били су Црвени крст Србије, Геронтолошко друштво 
Србије, као и Национална мрежа НВО и хуманитарна органи-
зација „ХуманаС“. 

„Црвени крст Србије, као наша најстарија хуманитарна 
организација, свакодневно скреће пажњу јавности на поло-
жај старих у друштву. Имамо обавезу и дужност према они-
ма којима је помоћ најпотребнија“, истакао је проф. др Драган 
Радовановић, председник Црвеног крста Србије. Говорећи о 
неповољном демографском тренду, Радовановић је напоме-
нуо да ће 2050. у Србији бити више становника старијих од 
65 него од 15 година. Због тога ова организација има више 
програма намењених старијима, као што су: дистрибуција 
пакета хране и средстава за хигијену, помоћ у долажењу до 
здравствених служби, народне кухиње и др.

Наташа Тодоровић, у име мреже „ХуманаС“, која се бави 
питањима старијих, истакла је да је један од најважнијих за-
датака ове организације промоција волонтерског рада који 
се односи на помоћ старијима.  Мрежа је настала на иниција-
тиву Црвеног крста Србије и од свог оснивања, 2004. године, 
ради на лобирању за права старијих код релевантних инсти-
туција, власти и медија. Тодоровићева је нагласила да се по-
ложај старих може унапредити и тако што ће се мотивисати 
да буду активни на друштвеној сцени у решавању сопстве-
них проблема.  

„Заједничка жеља нам је да помогнемо старијима да 
достојанственије живе, али и да помоћ понудимо држави 

којој у тренутним транзиционим процесима њихово богато 
искуство може да буде драгоцено“, истакла је Наташа Тодо-
ровић.

Геронтолошко друштво Србије (ГДС) обележава ове годи-
не 40 година рада. Др Милош Немањић, председник ГДС, ис-
такао је да се они на стручан и научни начин баве питањима 
старења и старости. Међу најзначајнијим доприносима ГДС 
је учешће у изради Националне стратегије о старењу. Један 
од усвојених стратешких праваца акције у Стратегији је обез-
беђивање услова за квалитетан и независтан живот старијих 
људи, са циљем да се сачува и унапреди њихово здравље, 
кроз квалитетније и бројније услуге у здравственој заштити, 
али и да се заштите од дискриминације у друштву.

„Иако је 1. октобар дан када се проблеми који се тичу 
старије популације виде јасније него свих осталих дана у го-
дини, држава и сви грађани треба да о старима брину сва-
кодневно, јер су њихови проблеми, проблеми свих грађана. 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
ради све како би олакшало положај пензионера, али у усло-
вима тешке економске кризе то није лак посао“, истакао је 
министар Кркобабић и потврдио да неће прихватити предлог 
да пензије износе 43% просечне плате у Србији, јер би то зна-
чило да већина пензионера живи испод границе сиромашт-
ва. Ресорно министарство и Влада Србије морају све своје 
снаге уложити како би се побољшао положај старих. Крко-
бабић каже да не може одмах обећати побољшање животног 
стандарда пензионера, јер то пре свега зависи од побољшања 
економске ситуације, али од тог циља неће одустати.

„Млади морају да раде да би и пензионери живели боље“, 
истакао је министар и напоменуо да су хуманост и међугене-
рацијска солидарност најважније. 

    В.П.

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА 
ХУМАНОСТ

Пензије се не могу замрзавати
Коментаришући најављене реформе пензионог система, 

као и захтеве ММФ за повећање старосне границе за одлазак у 
пензију, министар Кркобабић је рекао да има разних предлога 
који се тичу овог питања. 

„Све што буде стигло на сто о томе ће се и разговарати. До 
сада није било озбиљнијих разговора о реформи пензија и тек 
ће се оценити да ли у овом тренутку постоје услови за то. Ово је 
озбиљно питање и ми ћемо му се озбиљно и посветити. Када бу-
дем видео предлоге, али и аргументе за те предлоге, моћи ћемо 
о њима да разговарамо“, напомиње министар. 

На питање на које услове ММФ-а Србија може да пристане, 
министар је одговорио да је Србија већ извршила нужне рефор-
ме у систему пензијско-инвалидског осигурања које су у овом 
тренутку биле могуће. 

„Две године се о томе воде врло озбиљни разговори са ММФ 
и реформа је доведена до краја. Немам ништа против додатних 
предлога који ових дана долазе, али ће се о њима тек разгова-
рати. Пензије се не могу замрзавати. Док пензије мирују, стопа 
инфлације на годишњем нивоу повећава се за 6-8%, што у ис-
том проценту практично значи и њихов реални пад“, рекао је 
Кркобабић. 
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Криза у грађевинској индустрији

Због рада на црно држава губи на два начина - послодавци не плаћају порезе и доприносе, 
док несанкционисање нелегалних активности делује контрапродуктивно на послодавце који 

поступају по прописима
„У Србији ради око 30.000 грађевинских радника који 

нису пријављени, од тога око 10.000 само у Београду. Земља 
је по сивој економији и раду на црно на претпоследњем 
месту у Европи, одмах иза Бугарске“,  упозорили су учесници 
недавно одржаног округлог стола „Могућности синдиката за 
смањење рада на црно у грађевинарству“, који је у сарадњи 
са Интернационалом радника грађевинарства (BWI), орга-
низовао Савез самосталних синдиката Србије (СССС).

Председник Самосталног синдиката радника грађеви-
нарства и индустрије грађевинског материјала, Душко Вуко-
вић, изјавио је да у Србији у грађевинарству ради око 68.000 
пријављених радника, од којих скоро половина само у Бео-
граду.

„Због рада на црно и сиве економије држава губи на два 
начина - послодавци не плаћају порезе и доприносе, што су 
знатна средства, док несанкционисање нелегалних актив-
ности делује контрапродуктивно на послодавце који посту-
пају по прописима. Наиме, из године у годину се кроз прсте 
гледа послодавцима који не пријављују раднике, не плаћају 
порезе и тиме праве нелојалну конкуренцију друштвено и 
социјално одговорним послодавцима“, рекао је Вуковић и на-
гласио да су радници који раде у сивој зони принуђени да 
раде у робовским условима, прековремено, зараде им се не 
исплаћују или се исплаћују делимично, и то минималац, док 
се на црно даје преостали део, а немају права ни на социјално 
и пензионо осигурање. 

„Како би се поправила ситуација у грађевинарству, 
предлажемо да сваки уговор о раду мора да оде у инспек-
цију рада или локалну самоуправу, као и да се хитно донесе 
закон о инспекцијама, јер су оне у овом тренутку сведене на 
минималан број људи и без икакве координације“, упозорава 
Вуковић. Према његовим речима, потребно је да се смањи и 
количина готовог новца у оптицају, као и да зараде у грађе-
винарству, које су изузетно ниске, имају мању стопу пореза.

„Београд је највеће грађевинско тржиште, а самим тим 
има и највећи број непријављених радника - више од десет 
хиљада. Зато смо са Градом Београдом и Унијом послодава-
ца Србије потписали протокол о заједничким активностима 
на сузбијању рада на црно“, рекао је Вуковић и нагласио да 
ће у ту борбу ускоро бити укључени и други делови Србије.

Градоначелник Београда у техничком мандату, Драган 
Ђилас, нагласио је да на 80 посто великих инфраструктурних 
пројеката раде домаће фирме, али у својству подизвођача 
страних фирми. У Београду свега 10 одсто послова у грађе-
винарству раде домаће компаније, које у року завршавају 

своје послове. Према његовим речима, да би сектор грађеви-
нарства у Србији оживео, домаће компаније треба довести у 
стање да формално буду конкурентне страним фирмама, као 
и да се државне и друштвене компаније доведу у позицију да 
конкуришу приватним компанијама.

Директор Уније послодаваца Србије, Драгољуб Рајић, на-
гласио је да је српско грађевинарствио тренутно на најнижем 
нивоу. Он је поздравио предлог прогресивног опорезивања, 
по коме би се најниже зараде, какве су у грађевинарству, рас-
теретиле високе стопе пореза и доприноса, што ће позитивно 
утицати на легално запошљавање.

„У циљу сузбијања сиве економије предложили смо 
Министарству грађевине да се обједини рад инспекцијских 
служби - грађевинске, комуналне и инспекције рада, да се 
пооштре казне и прошире овлашћења инспекција“, рекао је 
Рајић и упозорио да у Србији има више нелегалних него ле-
галних градилишта, а да посебну пажњу треба обратити на 
фирме које званично имају једног или ниједног запосленог, 
а добијају послове преко јавних набавки. Он је нагласио да 
ће Синдикат и УПД отворити и телефонске линије за пријаву 
рада на црно и те информације прослеђивати инспекцији. 

Наши грађевински радници су често незаштићени и 
обесправљени и у иностранству. Министарство рада, запо-
шљавања и социјалне политике Србије апеловало је на све 
који траже посао у иностранству да воде рачуна ко посреду-
је у њиховом запошљавању и да ли агенција има одобрење 
за такав рад. Грађани морају проверити да ли је у уговору 
који потписују обезбеђена заштита прописана Законом о за-
пошљавању и осигурању за случај незапослености (дозвола 
за рад, трошкови здравствених прегледа и превоза, инфор-
мисање о правима и обавезама по основу рада, о условима 
живота...)

„Не препоручује се одлазак на рад у иностранство без 
претходно потписаног уговора о раду којим се обезбеђује 
заштита, као ни посредством агенција које нису добиле доз-
волу за рад од Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике“, рекао је државни секретар Зоран Мартиновић и 
поручио грађанима Србије који су отишли на рад у иностран-
ство посредством привредног субјекта који не поседује доз-
волу за рад, да се по повратку у земљу обрате МУП-у, уколико 
има елемената за кривично гоњење, а ако се још увек налазе 
у иностранству, дипломатско-конзуларном представништву 
Србије у тој земљи.

А.Б.

НЕЗАШТИЋЕНИ И 
ОБЕСПРАВЉЕНИ
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Интервју: Аднан Делић, директор Агенције за рад и запошљавање БиХ

Земље бивше Југославије никада више неће имати велике привредне субјекте. Све капацитете 
треба усмерити у правцу развоја МСП, која треба да имају подршку свих нивоа власти, како 
би им се омогућило да буду конкурентна, како у земљама у окружењу, тако и када је реч о 

земљама ЕУ

Националну службу за запошљавање недавно је по-
сетила Делегација Агенције за рад и запошљавање 
(АРЗ) Босне и Херцеговине. Тим поводом разговара-
ли смо са Аднаном Делићем, директором АРЗ, који 

је на самом почетку разговора изразио задовољство дуго-
годишњом успешном сарадњом двеју служби. Као један од 
највећих проблема у области запошљавања директор АРЗ 
БиХ наводи чињеницу да је велики број незапослених лица 
на евиденцији само зато да би остварили нека од социјалних 
права, а говорећи о карактеристикама тржишта рада у БиХ, 
господин Делић „каж“е:

- Може се повући паралела између тржишта рада у БиХ 
и Србији. БиХ је захватио талас светске економске кризе, тако 
да смо од 2009. године бележили континуиран раст броја не-
запослених. То је трајало пуне три године, и тек је почетак ове 
године наговестио благи опоравак на тржишту рада. Повећа-
ван је број људи који су запошљавани посредством служби 
за запошљавање, а истовремено је на евиденцијама смањен 
број новопријављених. Проблем на тржишту рада БиХ је и 
мерење броја незапослених лица. Нажалост, у Федерацији 
је здравствена заштита још увек у оквиру службе за запо-
шљавање, тако да се велики број људи пријављује на нашу 
евиденцију да би остварили, пре свега, социјална права. То 
је неодржив систем, који веже руке запосленима у службама 
за запошљавање, тако да нису у могућности да се посвете 
људима који активно траже посао, како би им помогли да га 
заиста и нађу. Срећом, у Федерацији БиХ је почео процес који 
се креће у добром правцу, па се надамо да ће у наредном 
периоду здравствено осигурање бити одвојено од служби за 
запошљавање, како би оне могле да раде оно због чега су и 
основане. У Републици Српској је слична ситуација, само што 
је здравствено осигурање већ давно „скинуто“ са службе за-
пошљавања. 

Посебно интересантна у овом тренутку је чињеница да 
су ентитетске владе дале приоритет запошљавању у БиХ, 
тако што су значајно повећале буџете и омогућиле да се кроз 
активне политике запошљавања већем броју људи помогне 
да нађу посао. 

Колики су износи тих средстава и који програми 
се, захваљујући њима, тренутно реализују?

На нивоу БиХ располаже се са око 30 милиона конверти-
билних марака, односно 15 милиона евра, што је у односу на 
прошлу годину значајно повећање и већ даје одређене резул-
тате. Праву анализу ћемо имати када се заврше сви програ-
ми и на крају године подвуче црта.

Програми који су актуелни и који се тренутно реа-
лизују, а најприхватљивији су за послодавце, јесу програми 
обављања приправничког стажа за људе који су завршили 
средње школе и факултете. С друге стране, лично сматрам да 
је то један од лошијих програма, за који се узалудно троши 
новац. Уз једну јаку и озбиљну реформу образовања, младим 
људима у БиХ, Србији и осталим земљама у окружењу мора-
мо омогућити да праксу стекну кроз школовање и да након 
тога немају обавезу да обављају приправнички стаж, него да 
одмах буду спремни за тржиште рада. Огроман новац који се 
сада усмерава у те сврхе могуће је усмерити ка послодавци-
ма, како би им се помогло да отворе нова радна места. Та-
кође, реализују се и програми који се тичу Рома, тешко запо-
шљивих група, жена старијих од 45 година, људи који су дуго 
на евиденцији. Веома је широк спектар активних политика и 
мера које се спроводе на тржишту рада БиХ. 

Каква је квалификациона структура незапосле-
них лица на вашој евиденцији?

Од регистрованог броја незапослених људи, готово 50% 
захтева додатне обуке, преквалификације, доквалификације, 
како би се спремили за тржиште рада. Скоро 90% су неква-
лификовани радници, људи са средњом стручном спремом, 
гимназијом и НКВ радници. ВКВ радници у БиХ чине до 2% 
незапослених. Они лако налазе посао, јер су изузетно траже-
ни у БиХ и целом региону. 

Планирамо да реализујемо програм професионалног 
усмеравања, са почетком имплементације чак и у периоду 
основног школовања. На тај начин биће могуће препознати 
људе који су за факултет и за високостручна занимања и 
једноставно их усмеравати тамо где ће дати свој највећи до-

БУДУЋНОСТ ЈЕ У МАЛИМ И 
СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
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принос. Врло често имам прилику да разговарам са младим 
људима и покушавам да им објасним како нису сви људи 
за студирање. Имамо хиперпродукцију кадрова са високом 
стручном спремом, који апсолутно нису спремни за тржиште 
рада и, нажалост, неће бити никада, с обзиром на систем 
образовања који су прошли. Један ВКВ мајстор, керамичар, 
водоинсталатер, кровопокривач, фасадер, може зарадити ме-
сечно више од директора Клиничког центра Универзитета у 
Сарајеву. У Србији, како видим, постоји идентичан проблем, 
јер кључну улогу при одабиру животног пута, при упису 
средње школе или факултета, имају родитељи. 

Какав однос незапослени у БиХ имају према пре-
дузетништву као могућности за самозапошљавање и 
евентуална нова запошљавања?

У претходном периоду ниво предузетничке свести је 
био врло низак, међутим, кроз подизање износа за смозапо-
шљавање од служби за запошљавање у БиХ и примере добре 
праксе, људи су озбиљније кренули у самозапошљавање. У 
последње време имамо пораст броја захтева од стране не-
запослених људи да их суфинансирамо у предузетништву. 
У зависности од програма корисницима се додељује око  
3,5 хиљада евра, што је солидна сума за незапослену особу, с 
обзиром да су у питању бесповратна средства. Сматрам да у 
реализацију програма самозапошљавања сви треба да буду 
укључени - образовни систем, власти и локалне заједнице, 
како би се људима што више олакшало отварање сопствене 
фирме. Има заиста одличних идеја, посебно међу младим 
људима. 

Чињеница је да све земље бивше Југославије никада 
више неће имати велике привредне субјекте који ће запо-
шљавати на хиљаде радника. Дефинитивно, будућност ових 
земаља је у малим и средњим преузећима. Све капацитете 
и ресурсе треба усмерити у том правцу. Управо зато тврдим 
да мала и средња предузећа треба да имају подршку свих 
нивоа власти, како би им се омогућило да буду конкурентна, 
како у земљама у окружењу, тако и када је реч о земљама ЕУ. 

Одлазак младих високообразованих и талентова-
них људи је евидентан и у Србији и у БиХ. Шта се, по 
вашем мишљењу, у вези с тим може предузети? 

Образовани млади људи из БиХ су интересантни за мо-
дерне високоразвијене европске земље, које на тај начин до-
бијају квалитетан кадар у који је улагала држава БиХ. Нажа-
лост, привредна и економска ситуација у БиХ, као и у Србији, 
на ниском је нивоу и у овом тренутку није у могућности да 
понуди довољан број радних места и тако их задржи. Управо 
зато намеравамо да направимо једну квалитетну анализу, 
која ће садржати релевантне податке - колико је младих 
људи отишло из БиХ и где, под каквим условима, да би кроз 
један спектар мера, које ћемо предложити надлежним орга-
нима, покушали да задржимо  младе који су покретачка сна-
га сваке државе. Битно је да коначно почне процес подизања 
квалитета живота и отварања довољно добрих и плаћених 
радних места и у Србији и у БиХ, јер ће другачије бити врло 
тешко зауставити одлазак младих људи. 

Последњи попис становништва у БиХ је био 1990. године. 
Нови попис ће дати јасну слику и о томе колико људи ради у 
БиХ. Сигуран сам да у овом тренутку најмање 200.000 људи 
ради на црно, што показују анализе и несразмер између по-
датака регистрованих у службама запошљавања и Анкети о 
радној снази. После пописа ћемо имати јасан показатељ как-
вом стручном спремом и каквим кадром располажемо. Си-
гуран сам да ћемо коришћењем тих података имати много 
боље резултате на тржишту рада. 

Како оцењујете сарадњу са Националном службом 
за запошљавање Србије?

Са Националном службом за запошљавање имамо 
најбољу сарадњу од свих земаља са којима уопште сарађује-
мо. Спровођење Споразума о социјалном осигурању одлично 
функционише, а свакодневна комуникација и размена пода-
така су на врло високом нивоу. Радује ме што је на челу НСЗ 
човек који је дуго присутан у запошљавању. Сигуран сам да 
ће време које је пред нама ту сарадњу подићи на још виши 
ниво и да ћемо бити светао пример једне добре међудржавне 
сарадње свим земљама у региону. 

На којим пројектима се планира будућа сарадња?
У БиХ тренутно имамо политичку кризу у вези са заузи-

мањем става о ИПА фонду. Европска комисија је задала рок 
политичким лидерима БиХ да се договоре, и ја се надам да 
ћемо успоставити не само прекограничну сарадњу, него и са-
радњу у областима запошљавања, у којима НСЗ већ успешно 
реализује различите програме. 

Такође, намеравамо да кроз међународне фондове и 
пројекте ангажујемо стручњаке из Србије да дођу у БиХ и 
обуче наше запослене, како бисмо кроз институционално ја-
чање капацитета сарађивали на многим пољима. Агенција 
за рад и запошљавање БиХ, у сарадњи са ентитеским заводи-
ма за запошљавање, припремиће предлог који ће подразу-
мевати неколико пројеката на којима бисмо могли сарађи-
вати са НСЗ.

Планирате и потписивање споразума о запошља-
вању радника из БиХ у држави Катар?

Тржиште рада БиХ је мало за потребе тржишта рада 
Катара, али сам споразум предвиђа одличну основу за од-
лазак наших људи на то подручје. Катар је земља у снажном 
развоју и има велику потребу за радном снагом - у наредне 
4 године запослиће 600.000 људи. Када узмете у обзир да 
је тамо велики број стручњака из САД, Русије, Француске и 
низа других земаља, онда је јасно шта би то могло значити и 
за нас. Са НСЗ, такође, можемо остварити сарадњу, након пот-
писивања споразума. Размотрићемо могућности и начин на 
који можемо ангажовати и људе из Србије, наравно, уз гаран-
ције за легалан и законит приступ тржишту рада у Катару. 

	 	 	 	 СМЦ

Статистика
Директор АРЗ БиХ, Аднан Делић, навео је да ће у октобру 

2013. почети попис становништва, што ће бити врло значајно 
и одразиће се у великој мери и на податке везане за тржиште 
рада БиХ. У току 2013. године у БиХ је забележен осетан пад 
броја незапослених, па је према Анкети о радној снази стопа 
незапослености на територији целе државе око 28%, чему је пр-
венствено допринело повећање издвајања из буџета за програ-
ме и мере активне политике запошљавања.
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Шта је потребно за тражење посла?

Тражење посла је попут сваког другог посла. Успех ће зависити од вашег труда, од припреме 
и времена које улажете

Већина особа које траже посао на почетку направе 
велику грешку, јер не узимају у обзир да потрага за 
послом подразумева пуно радно време. У том проце-
су морате комуницирати са већим бројем компанија 

и неколико десетина људи, што захтева озбиљну потрагу за 
информацијама и истраживање о предузећима и њиховим 
потребама, као и припрему за представљање послодавцу. 
Према томе, биће вам потребно много времена да бисте све 
ове захтеве квалитетно испунили. Тражење посла је попут 
сваког другог посла. Успех ће зависити од вашег труда, од 
припреме и времена које улажете.

Шта је потребно за тражење посла?
Простор за рад – Као и сваки други посао, тражење 

посла захтева место за рад, на коме ћете припремати своје 
пријаве за посао, састављати CV, водити евиденцију посла-
тих пријава и пратити њихову успешност.

Опрема – Процес потраге за послом у данашње вре-
ме скоро да се не може замислити без употребе рачунара. 
Пријава и CV морају бити уредно одштампани, у одгова-
рајућој форми и у складу са правилима конкурса. Уколико не 
поседујете рачунар и пратећу опрему (штампач, скенер), ис-
користите опрему библиотека, интернет клубова или службе 
за запошљавање.

Интернет - Интернет је постао главни извор информа-
ција о слободним радним местима. Комуникација између 
особе која тражи посао и послодавца све чешће се одвија 
преко електронске поште. Употребите интернет за тражење 
актуелних огласа о слободним пословима, за откривање ин-
формација о компанијама у којима бисте желели да радите, 
као и за слање пријава послодавцима. 

Mејл адреса – У комуникацији са послодавцима кори-
стите искључиво свој приватни мејл, никада немојте слати 
пошту са туђе адресе. Веома једноставно и брзо се може на-
правити лични налог на неком од глобалних претраживача 

(Јаху, Џимејл, Хотмејл), који можете користити само за тра-
жење посла. При томе, водите рачуна о називу, јер морате 
оставити утисак озбиљне и професионалне особе. Најбоље 
је да користите варијанте које ће садржати ваше име и пре-
зиме. Не користите мејл адресу предузећа у којем тренут-
но радите. Послодавац има право да провери садржај ваше 
електронске поште. Може бити непријатно, ако открије да 
тражите нови посао.

CV и пријава – Увек имајте неколико копија свог CV-а 
при руци. Ако је могуће, радне биографије би требало од-
штампати на ласерском штампачу и висококвалитетном 
папиру. Обавезно проверите да нема правописних грешака. 
Морате имати спремну и електронску верзију CV-а. Питајте 
потенцијалног послодавца која варијанта му више одговара. 

Часописи, дневни листови, огласници – У дневним 
листовима могу се наћи бројни огласи за посао. Неки од њих 
објављују слободна радна места и на интернету, за остале 
бисте морали потражити штампано издање.

Дневник особе која тражи посао – Током тражења 
посла комуницираћете са великим бројем предузећа и 
послодаваца. Ако се нисте организовали, биће тешко да пра-
тите све CV-е које сте послали, све позиве које морате да оба-
вите и сва имена људи са којима сте остварили контакт.

 	 	 Извор:	Boljiposao.com

ЗАДРЖАТИ РАДНЕ НАВИКЕ

Радно окружење особе  
     која тражи посао

Да бисте били успешни у тражењу новог посла потребно 
вам је одговарајуће место за рад. Обавестите чланове своје по-
родице да тражите посао, како бисте задобили њихову подршку 
и обезбедили себи потребно време.

Радна рутина
Иако сте остали без посла, задржите радне навике уоби-

чајене за запослену особу. Не мењајте стил облачења, време 
устајања или паузе за ручак. Морате схватити да сте замени-
ли стари посао новим – тражењем посла. Покушајте да очувате 
радну рутину на коју сте навикли.

Останите фокусирани
Док тражите нови посао не започињите никакав велики 

пројекат за који раније није било времена. Ваш циљ је да нађете 
нови посао што је пре могуће. Ако преусмерите време на друга 
интересовања, биће теже остварити тај циљ.

Пажљиво са временом
Док тражите нови посао не започињите никакав велики 

пројекат за који раније није било времена. Ваш циљ је да нађете 
нови посао што је пре могуће. Ако преусмерите време на друга 
интересовања, биће теже остварити тај циљ.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
- ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

У САРAДЊИ СА ГРАДОМ ПОЖАРЕВЦEМ

Објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

 У 2013. ГОДИНИ
Јавни позив мења се у делу:

 
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлукa о додели субвенције за самозапошљавање доноси се 
на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис 
планом. Одлука о додели субвенције за самозапошљавање 
објављује се на огласној табли Града Пожаревца и огласној 
табли Националне службе за запошљавање - Филијале 
Пожаревац.

Провера поднетих захтева

Национална служба за запошљавање - Филијала Пожаревац 
врши обраду поднетих захтева, односно проверу испуњености 
услова јавног позива и приложене документације. Захтеви 
који не испуњавају услове предвиђене јавним позивом неће 
се разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања поднетих захтева узимају се у обзир 
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, 
врста делатности, структура лица која се запошљавају, 
тржиште (купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси 
(пословни простор и опрема) и финансијски показатељи. 
Заједничка комисија може одузети бодове или изузети из 
разматрања захтеве за које утврди да су наводи у захтеву 
са бизнис планом неусаглашени са стварним стањем. 
Критеријуми за оцену бизнис плана објављују се на огласној 
табли Филијале Пожаревац  даном објављивања јавног 
позива.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање 
незапосленим лицима доноси градоначелник, по 
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, 
а на предлог заједничке комисије, коју чине представници 
Града и представници Националне службе за запошљавање - 
Филијале Пожаревац. Приликом доношења одлуке узима се у 
обзир и датум подношења захтева, односно уколико постоји 
већи број захтева са истим бројем бодова, у том случају ће се 
предност дати захтевима који су раније поднети.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

На основу одлуке о додели субвенције за самозапошљавање, 
Филијала Пожаревац сачињава уговор који потписују: лице из 
одлуке коме су средства одобрена, градоначелник и директор 
Филијале Пожаревац. Незапослена лица којима је субвенција 
одобрена дужна су  да у року од 30 дана од дана достављања 
одлуке доставе Филијали Пожаревац сву неопходну 
документацију за закључивање уговора предвиђену јавним 
позивом.

У свему осталом текст јавног позива је непромењен.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији 

Предузетничке идеје
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

765

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

београ д

репуБлИкА срБИјА 
МИнИстАрство ФИнАнсИјА 

порескА упрАвА
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник 
РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169б став 1 Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...47/13), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 

МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - ПОРЕС-
КОЈ УПРАВИ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија 
- Пореска управа, Централа

II Радна места која се попуњавају:

1. Аналитичар пројекта, у звању млађи порески 
саветник - остале функције, у Министарству 

финансија - Пореска управа, Централа, Сектор 
за информационе и комуникационе технологије, 

Одељење за планирање и развој, према 
условима за радно место под редним бројем 321 
Унутрашњег уређења и систематизације радних 
места у Министарству финансија и привреде - 

Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: Анализира и систематизује захтеве за пројектовање 
пословних процеса. Прати развој пореског система са аспекта јединстве-
не примене на нивоу Управе. Обавља послове моделирања пословних 
процеса са предлогом одговарајућих метода реализације, као и послове 
у вези са израдом предлога за формирање пројектних тимова. Припрема 
пројектну документацију према утврђеним стандардима. Обавља послове 
у вези са поступком иницирања и одобравања пројеката у Управи. При-
према информације, извештаје и анализе у вези реализације пројеката. 
Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-тех-
нолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; 1 година 
радног искуства у струци; познавање стандарда и најновијих метода упра-
вљања и планирања пројектима; аналитичност и способност делотворног 
преношења информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

2. Пројектант информационог система, 
у звању виши порески саветник - остале 

функције, у Министарству финансија - Пореска 
управа, Централа, Сектор за информационе 
и комуникационе технологије, Одељење за 

планирање и развој, према условима за радно 
место под редним бројем 324 Унутрашњег 
уређења и систематизације радних места у 

Министарству финансија и привреде - Пореска 
управа

1 извршилац

Опис послова: Анализира захтеве и транслације корисникових потреба 
у спецификацију пројектног захтева и одређује технологије реализације. 

Креира моделе прототипа решења и моделе програмског решења послов-
них процеса и архитектуре софтвера. Припрема пројектну документацију 
према утврђеним стандардима, уводи и одржава развијена софтверска 
решења. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, тех-
ничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни 
испит; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање најновијих 
стандарда и најновијих метода пројектовања и програмирања; аналитич-
ност и способност делотворног преношења информација; знање енглес-
ког језика; оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

3. Водећи програмер, у звању виши порески 
саветник - остале функције, у Министарству 

финансија - Пореска управа, Централа, Сектор 
за информационе и комуникационе технологије, 

Одељење за планирање и развој, према 
условима за радно место под редним бројем 325 
Унутрашњег уређења и систематизације радних 
места у Министарству финансија и привреде - 

Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: Припрема и развија најсложенија програмска решења 
према пословним процесима, моделима и пројектима. Тестира реализо-
ване програмске целине по претходно припремљеним тест плановима. 
Припрема програмску и техничку документацију према утврђеним стан-
дардима. Одржава развијене софтверске модуле пословних процеса. При-
према анализе, информације и извештаје у вези реализације програмских 
задатака из модела пословних процеса. Мења шефа Одсека у одсуству и 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, тех-
ничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни 
испит; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање најновијих 
стандарда и најновијих метода и алата за програмирање; аналитичност и 
способност делотворног преношења информација; знање енглеског јези-
ка; оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

4. Водећи администратор база података, 
у звању виши порески саветник - остале 

функције, у Министарству финансија - Пореска 
управа, Централа, Сектор за информационе и 
комуникационе технологије, Одељење за ИКТ 

инфраструктуру, према условима за радно место 
под редним бројем 345 Унутрашњег уређења и 
систематизације радних места у Министарству 

финансија и привреде - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: Стара се о неометаном раду централног рачунарског сис-
тема, дефинише права приступа подацима и нивое заштите података у 
бази, предлаже и спроводи методе заштите од неовлашћеног приступа 
подацима, дефинише и израђује процедуре за формирање, одржавање, 
опоравак и праћење перформанси базе података, инсталира и пушта у 
рад новоизрађене софтверске модуле, врши повлачење софтверских 
производа из коришћења. Надгледа понашање и оптерећење система 
за управљање базом података, врши неопходна подешавања система за 
управљање базама података у циљу оптимизације коришћења ресурса, 
администрира базе података, планира проширење и надоградњу смештај-
ног простора за податке, ажурира и обнавља верзије система за упра-
вљање базама података, прописује процедуре обезбеђења сигурносних 
копија података, као и њихову примену и употребу, надгледа и прати рад 
оператера на систему. Извештава о раду. Мења шефа Одсека у одсуству и 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

администрација и управа
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УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, тех-
ничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни 
испит; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање најновијих 
метода планирања и спровођења процедура за формирање, одржавање, 
опоравак и праћење перформанси базе података; аналитичност и спо-
собност делотворног преношења информација; знање енглеског језика; 
оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

5. Млађи веб администратор, у звању млађи 
порески саветник - остале функције, у 

Министарству финансија - Пореска управа, 
Централа, Сектор за информационе и 

комуникационе технологије, Одељење ИКТ за 
инфраструктуру, према условима за радно место 
под редним бројем 348 Унутрашњег уређења и 
систематизације радних места у Министарству 

финансија и привреде - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: Уз непосредан надзор израђује и ажурира веб сајт упра-
ве, реализује технике и методе заштите мреже и података на мрежи. Ста-
ра се о неометаном раду апликативних сервера централног рачунарског 
система, дефинише права приступа апликативним серверима, спроводи 
методе заштите од неовлашћеног приступа апликативним серверима, 
дефинише и израђује процедуре за инсталирање, одржавање, опоравак 
и праћење перформанси апликативних сервера, инсталира и пушта у рад 
новоизрађене софтверске модуле, врши повлачење софтверских произ-
вода из коришћења. Надгледа понашање и оптерећење апликативних 
сервера, врши неопходна подешавања апликативних сервера у циљу 
оптимизације коришћења ресурса, планира проширење и надоградњу 
апликативних сервера, ажурира и обнавља верзије апликативних серве-
ра. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-тех-
нолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; 
најмање 1 године радног искуства у струци; познавање најновијих мето-
да пројектовања и ажурирања интернет сајтова и управљања системом 
електронске поште; аналитичност и способност делотворног преношења 
информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

6. Администратор мрежних сервиса, у звању 
порески саветник - остале функције, у 

Министарству финансија - Пореска управа, 
Централа, Сектор за информационе и 

комуникационе технологије, Одељење за ИКТ 
инфраструктуру, према условима за радно место 
под редним бројем 351 Унутрашњег уређења и 
систематизације радних места у Министарству 

финансија и привреде - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: Организује увођење мрежних сервиса и сервиса намење-
них подизању нивоа сигурности приступа апликацијама, реализује тех-
нике и методе заштите мреже и података на мрежи, надгледа употребу, 
оптерећење и примену мера заштите мреже, сарађује на изради упутстава 
за прикључење и конфигурисање рачунара за рад у мрежи, идентификује 
и отклања проблеме и застоје у раду мреже, извештава о стању ресурса, 
мреже и њиховом искоришћавању и увођењу нових ресурса за побољ-
шање мреже. Извештава о раду. Обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, тех-
ничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама 

другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни 
испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање најновијих 
метода пројектовања, развоја и управљања информационим системима, 
пројектовања локалних рачунарских мрежа и администрирања мрежних 
сервиса; аналитичност и способност делотворног преношења информа-
ција; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

7. Млађи администратор мрежних сервиса, 
у звању млађи порески саветник - остале 

функције, у Министарству финансија - Пореска 
управа, Централа, Сектор за информационе и 
комуникационе технологије, Одељење за ИКТ 

инфраструктуру, према условима за радно место 
под редним бројем 352 Унутрашњег уређења и 
систематизације радних места у Министарству 

финансија и привреде - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: Уз непосредан надзор организује увођење мрежних сер-
виса и сервиса намењених подизању нивоа сигурности приступа аплика-
цијама, реализује технике и методе заштите мреже и података на мрежи, 
надгледа употребу, оптерећење и примену мера заштите мреже, при-
мењује упутства за прикључење и конфигурисање рачунара за рад у мре-
жи, по налогу руководиоца идентификује и отклања проблеме и застоје 
у раду мреже, извештава о стању ресурса, мреже и њиховом искоришћа-
вању и увођењу нових ресурса за побољшање мреже. Обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-тех-
нолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; 1 година 
радног искуства у струци; познавање најновијих метода пројектовања, 
развоја и управљања информационим системима, пројектовања локалних 
рачунарских мрежа и администрирања мрежних сервиса; аналитичност и 
способност делотворног преношења информација; знање енглеског јези-
ка; оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

III Место рада: Београд

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - 
Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком: 
„За јавни конкурс“

V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Дра-
гана Зарић, број телефона: 011/3953-437, Министарство финансија - 
Пореска управа, Централа

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике 
Србије; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 месеци.

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 

стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о 

знању енглеског језика.

администрација и управа
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Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено 
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да исти положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту. Кандидати који конкуришу на више рад-
них места подносе појединачне пријаве за свако радно место, са траже-
ним документима за то радно место. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или 
суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

репуБлИкА срБИјА 
МИнИстАрство ФИнАнсИјА 

порескА упрАвА
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник 
РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169 б став 1 Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...47/13), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  

ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА -  

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Пореска управа, Централа

II Радна места која се попуњавају:

1. Саветник директора Пореске управе за 
комуникацију, у звању главни порески саветник 
- основне функције, у Министарству финансија 
- Пореска управа, Централа, према условима за 
радно место под редним бројем 3. Унутрашњег 

уређења и систематизације радних места у 
Министарству финансија и привреде - Пореска 

управа
1 извршилац

Опис послова: даје мишљења и предлоге директору у вези са стратеш-
ким, развојним плановима и плановима рада Пореске управе, а посебно у 
вези са пројектима медијског представљања Пореске управе, радом адми-
нистратора веб портала Пореске управе и сл. Процењује ефекте медијс-
ког представљања Пореске управе и екстерне комуникације (у земљи и 
иностранству). Сарађује са медијима, ПР и другим медијским агенцијама, 
државним органима и организацијама, другим пореским администрација-
ма и међународним организацијама. Указује на проблеме у раду организа-
ционих јединица Пореске управе у области комуникација и даје предлоге 
за решавање истих. Обавља и друге послове по налогу директора Пореске 
управе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-уманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године; положен државни стручни испит, најмање 9 година радног иску-
ства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

2. Стручни консултант за сигурност информација, 
у звању самостални порески саветник - остале 
функције, у Министарству финансија - Пореска 
управа, Централа, Сектор за информационе и 

комуникационе технологије, према условима за 
радно место под редним бројем 312. Унутрашњег 

уређења и систематизације радних места у 
Министарству финансија и привреде - Пореска 

управа
1 извршилац

Опис послова: учествује у креирању стандарда, политика, процедура и 
упутстава о сигурности информација; учествује у стручним тимовима за 
увођење и ажурирање стандарда, процедура и упутстава који се односе 
на сигурност информација; планира и координира активности у погледу 
развоја, примене и побољшања политика сигурности информација у орга-
низационим јединицама Пореске управе; учествује у процесима анализе 
ризика и израде класификације информационих добара у Пореској упра-
ви; врши контролу примене процедура и упутстава из области сигурности 
информација у циљу њихове адекватне примене; обавља и друге послове 
по налогу помоћника директора.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; поло-
жен државни стручни испит; најмање 8 година радног искуства у стру-
ци; познавање најновијих метода пројектовања, развоја и управљања 
пословним и информационим системима; аналитичност и способност 
организовања рада, поседовање вештине комуникације - писане и усме-
не, способност делотворног преношења информација; знање енглеског 
језика; оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

III Место рада: Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - 
Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком: 
„За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Драгана Зарић, број телефона: 011/3953-437, Министарство финансија - 
Пореска управа, Централа.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике 
Србије; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 месеци.

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 

стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о 

знању енглеског језика (за радно место под редним бројем 2).

Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено 
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да исти положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту. Кандидати који конкуришу на више рад-
них места подносе појединачне пријаве за свако радно место, са траже-
ним документима за то радно место. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или 
суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:

администрација и управа
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грАд БеогрАд 
грАдскА општИнА БАрАјево 

урАвА грАдске општИне БАрАјево
Барајево, Светосавска 2

тел. 011/8302-115

Грађевински инспектор
за рад у Одсеку за инспекцијске послове и извршење 

у Одељењу за имовинско - правне, стамбене и 
инспекцијске послове

УСЛОВИ: висока стручна спрема - грађевински или архитектонски факул-
тет, положен стручни испит за рад у органима управе и 5 година радног 
искуства. Поред наведених услова, потребно је да кандидат испуњава 
услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма: да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену спо-
собност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, да је пунолетан (извод из матичне 
књиге рођених или фотокопија личне карте); доказ о радном искуству. 
Пријаве на оглас слати на наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања, са доказима који нису старији од 6 месеци, у оригиналу или 
у овереној фотокопији.

ЧаЧак

општИнскА упрАвА општИне ИвАњИцА
32250 Ивањица, Венијамина Маринковића 1

тел. 032/664-760

Персонални послови
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечен на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука, област правних наука, односно заврше-
не основне студије на правном факултету у трајању од најмање четири 
године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и нај-
мање једна година радног искуства.

Послови обрачуна зарада, накнада и других 
личних примања, готовинских исплата, 
финансијско - материјални књиговођа

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, стечен на струковним студијама првог 
степена у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, 
област економских наука, односно завршене студије на вишој школи у 
трајању од три године, односно завршена виша пословна школа или виша 
економска школа, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање једна година радног искуства.

Сарадник за локални економски развој
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа, економска, 
гимназија, правно - биротехничка, саобраћајна, машинска и друга средња 
школа, положен стручни испит за рад у органима државне управе, изра-
жене комуникационе вештине, организационе способности, искуство у 
тимском раду на припреми за израду пројеката и најмање шест месеци 
радног искуства.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и усло-
ве из члана 6 Закона о радним односима у државним органима. Пријаве на 
оглас доставити у року од осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу.

јагодина

грАд јАгодИнА 
грАдскА упрАвА зА опште И  

зАједнИЧке послове
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Порески инспектор теренске контроле
за рад у Градској управи за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода, на одређено време  
од 3 месеца

УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен стручне спреме, правни или 
економски факултет, технички факултет - струке менаџмент, 3 године 
радног стажа, познавање рада на рачунару и положен државни стручни 
испит. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је државља-
нин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, да поседује општу 
здравствену способност. Пријава на оглас са доказима о испуњавању 
услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: 
Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, 35000 
Јагодина, Краља Петра I 6.

општИнскА упрАвА општИне свИлАјнАц
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Комунални редар
на одређено време од 6 месеци, за рад у Одељењу за 

инспекцијски надзор и пољопривреду
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, IV степен стручне 
спреме, ветеринарског или економског смера, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, да има општу здравствену способност, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

Извршилац за послове из области  
социјалне заштите

на одређено време од 12 месеци, за рад у Одељењу за 
општу управу и заједничке послове Општинске управе 

Општине Свилајнац

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, VI степен стру-
чне спреме, струковни економиста, смер пословна економија и предузет-
ништво, положен стручни испит за рад у органима државне управе, да 
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа 
(оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага) могу се 
поднети у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Општинска 
управа Општине Свилајнац, са назнаком: „За оглас“, 35210 Свилајнац, 
Светог Саве 102. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

администрација и управа
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крУшевац

грАдскА упрАвА грАдА крушевцА
37000 Крушевац, Газиместанска 1

тел. 037/414-750

Извршилац за послове инвестиција
Служба за економски развој и инвестиције у Одељењу 

за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степе-
на, односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, архитектонски или грађевински факултет, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства. 
Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна 
документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стручној 
спреми, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге 
рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објавље-
ном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног 
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
потврду издату од послодавца као доказ о радном искуству. Пријаве слати 
на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или у фотокопији 
овереној у општини или суду, неће се узети у разматрање. Избор кандида-
та извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

лесковац

грАдскА упрАвА зА урБАнИзАМ И 
стАМБено - коМунАлне послове

16000 Лесковац, Пана Ђукића 9/11

Административни послови из области управе 
за инспекцијске послове и управе за заштиту 

животне средине
2 извршиоца

Административни послови из области уручивања 
уверења о држављанству

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, 1 година радног стажа, познавање 
рада на рачунару и положен испит за рад у органима државне управе и 
локалне самоуправе. Кандидати су дужни да доставе следећу докумен-
тацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; да 
поседују општу здравствену способност (лекарско уверење, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење 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 (не старије од 6 месеци); уверење о положе-
ном стручном испиту за рад у органима државне управе и локалне само-
управе; фотокопију радне књижице и сертификат о познавању рада на 
рачунару.

лоЗница

јп дИрекцИјА зА упрАвљАње 
И рАзвој БАње ковИљАЧе

15316 Бања Ковиљача

Руководилац РЈ Парк, хигијена, гробља, цвећара 
и пијаца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипл. инж. шумарства и пејзажне архи-
тектуре, једна година радног искуства у струци.

општИнА МАлИ зворнИк 
општИнскА упрАвА

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38
тел. 015/471-300

Порески контролор
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству

УСЛОВИ: виша школска спрема, економског или правног смера, најмање 
1 година радног искуства и положен државно - стручни испит за рад у 
органима државне управе. Поред посебних услова, кандидат мора да 
испуњава и опште услове: да је држављанин РС, да има општу здравстве-
ну способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима 
или актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву кандидат 
подноси: оверен препис дипломе о завршеној школи, потврду о радном 
искуству, уверење о држављанству РС, уверење о општој здравственој 
способности, уверење о положеном стручном испиту, уверење да се не 
води кривични поступак. Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, са назнаком: „За оглас“. Контакт телефон: 015/471-300.

ниш

упрАвА зА ИМовИну И  
ИнспекцИјске послове

18000 Ниш

Послови стварања базе података грађевинског 
земљишта у својини Града

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или одговарајући академски или 
стручни назив према прописима који су важили до ступања на снагу Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05); најмање једна 
година радног искуства у струци; да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да је пунолетно лице; да има општу здравствену способност; да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву при-
ложе оригинале или оверене копије доказа о испуњености свих услова из 
огласа, као и оверену фотокопију радне књижице и оригинал или оверену 
фотокопију доказа о радном искуству у струци. Уверење о држављанству 
и уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити 
старији од 6 месеци. Уверење о општој здравственој способности (не ста-
рије од 6 месеци), кандидат ће доставити по коначности одлуке о избо-
ру. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: Управа за грађанска стања и опште послове, 
Николе Пашића 24, Ниш.

нови са д

влАдА Ап војводИне 
слуЖБА зА упрАвљАње  

људскИМ ресурсИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-332

Приправник
на одређено време

Опис послова радног места: приправник се оспособљава да обавља 
мање сложене стручне, студијско - аналитичке и статистичко - евиден-
ционе послове из делокруга Службе; прати и сагледава стање у области 
стручне оспособљености и поседовања специфичних вештина и спо-
собности запослених у покрајинским органима; обавља послове у вези 
са спровођењем детаљних анализа потреба за стручним усавршавањем 
запослених у покрајинским органима, прикупљањем података и информа-
ција од свих покрајинских органа; обавља послове везане за праћење и 
предлагање мера за стручно оспособљавање и усавршавање запослених; 
праћење и анализу ефеката стручног усавршавања и обучавања запос-
лених; учествује у организовању семинара, наменске обуке запослених, 

администрација и управа
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примени система учења на даљину (е-learning) и слично уз ангажовање 
стручњака и правних лица која се баве стручним усавршавањем и обуча-
вањем; учествује у организовању тренинга из области управљања људ-
ским ресурсима и управљања пројектима; обавља послове прикупљања 
података од покрајинских органа, о кретању запослених од заснивања 
до престанка радног односа; статистички обрађује прикупљене подат-
ке и заводи у евиденције за потребе Службе; обавља послове редовног 
ажурирања података јединствене електронске базе података Централне 
кадровске евиденције; учествује у припреми информација из области рад-
них односа запослених у покрајинским органима; обавља послове у вези 
са расписивањем и спровођењем огласа ради попуњавања радних места и 
учествује у даљем поступку у складу са прописима; учествује у поступци-
ма јавних набавки за потребе Службе, припрема конкурсну документацију 
у поступцима јавних набавки и врши друге послове у вези са поступцима 
јавних набавки и обавља друге послове по налогу директора службе.

Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање сте-
чено на интердисциплинарним студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије).

Посебни услови: У радни однос у државном органу не може бити примље-
но лице које је 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.

Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси 
директор Службе за управљање људским ресурсима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас 
објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним нови-
нама „Послови“. Рок почиње да тече 10. октобра 2013. године, а истиче 
17. октобра 2013. године.

Адреса на коју се подносе пријаве: Служба за управљање људским ресур-
сима, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Тања Солдо, само-
стални стручни сарадник за правне послове и управљање људским ресур-
сима, број телефона: 021/4874-332.

Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тач-
ну адресу становања и контакт телефон; уверење о држављанству - не 
старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци; доказ о 
одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме); фотокопија радне књижице.

панЧево

општИнА ковИн - општИнско веће 
општИне ковИн

26220 Ковин, ЈНА бр. 5
тел. 013/742-104, 742-268

факс: 013/742-322
e-mail: predsednik@kovin.оrg.rs

Начелник Општинске управе Ковин
на период од пет година

УСЛОВИ: Посебни услови: завршен правни факултет, положен испит за 
рад у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства у 
струци. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву са биографијом кандидат је дужан да доста-
ви: диплому о завршеном правном факултету, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције МУП-а 
(не старије од 6 месеци) да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, уверење основног 
и вишег суда (не старије од 6 месеци) да против њега није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница; уверење о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе; доказ о радном искуству у стру-
ци (потврда бивших послодаваца о најмање 5 година радног искуства у 
струци). Сва документа потребно је доставити у оригиналу или у овереној 
фотокопији, а доказ о општој здравственој способности, издат од стране 
надлежне здравствене установе, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви пре уручења решења о постављењу. Кандидати са положеним право-

судним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту 
подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве на оглас, са 
доказима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из 
огласа, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављају 
се препорученом пошиљком, са назнаком: „Пријава на јавни оглас за 
постављење начелника Општинске управе Ковин“, на адресу: Општин-
ско веће Општине Ковин, ЈНА бр. 5, 26220 Ковин или лично предајом на 
писарници Општинске управе Ковин, ЈНА бр. 5, Ковин, са истом назнаком.

општИнско веће - општИнА ковАЧИцА
26210 Ковачица, Маршала Тита 50

Начелник Општинске управе  
Општине Ковачица
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат подноси, поред документације утврђене чланом 6 
Закона о радним односима у државним органима (доказ о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, доказ да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу), 
и доказе о испуњавању посебних услова: биографију; доказ о заврше-
ном VII степену школске спреме, правни факултет; уверење о положе-
ном стручном испиту за рад у органима државне управе; доказ о најмање 
пет година искуства у струци. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, писмено - поштом у затвореној коверти, са назнаком: „За комисију 
за избор начелника Општинске управе“, на адресу: Општинска управа 
Општине Ковачица, 26210 Ковачица, Маршала Тита 50 или се лично пре-
дају на писарници Општинске управе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, сваким радним даном, у времену од 08,00 
до 16,00 часова. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће 
се разматрати и комисија ће их одбацити закључком. О извршеном избору 
кандидати ће бити писмено обавештени.

пож аревац

понИштење оглАсА 
општИнскА упрАвА општИне ЖАгуБИцА

12320 Жагубица

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 534, од 11.09.2013. 
године, поништава се у целости.

грАд поЖАревАц грАдскА упрАвА
12000 Пожаревац, Дринска 2

Послови грађевинског земљишта у Одељењу
за имовинско - правне послове, комуналне  

послове и саобраћај
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни факултет - VII степен, дипл. 
правник; једна година радног искуства; положен државни стручни испит. 
Кандидати подносе: пријаву на оглас, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уверење, доказ о 
прописаној стручној спреми, доказ да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органи-
ма. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Избор канди-
дата извршиће се у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. 
Пријаву са документацијом поднети на адресу: Градска управа Града 
Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац. Ближа обавештења у вези са 
огласом могу се добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија 
бр. 38 и на број телефона: 012/539-651.

Национална служба 
за запошљавање

администрација и управа



бесплатна публикација о запошљавању 17  09.10.2013.  |  број 538  |   

општИнско веће - општИнА ЖАгуБИцА
12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Начелник Општинске управе  
Општине Жагубица
на период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним 
односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове из члана 54 Закона о локалној самоуправи, VII/1 степен стручне 
спреме, правни факултет, најмање 5 година радног искуства у струци, 
положен испит за рад у органима државне управе. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, уверење о 
положеном испиту за рад у органима државне управе, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење као доказ опште здравствене способ-
ности и биографске податке са прегледом кретања у служби и струци и 
доказ о најмање 5 година радног искуства у струци, уверење о држављан-
ству РС, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

турИстИЧкА оргАнИзАцИјА 
општИне велИко грАдИште

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 2
тел. 012/663-179

Туристичко - информативни послови
на одређено време од 01.11. до 31.12.2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште и посебне усло-
ве: да је држављанин РС, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
виша стручна спрема - правног, туристичког или пословног смера, знање 
рада на рачунару. Документација за пријаву на конкурс треба да садржи: 
кратку биографију кандидата, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), диплому о стручној спреми и друге доказе о стручној оспособље-
ности, уверење да није осуђиван и да се против кандидата не води судски 
поступак. Документа се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријаве слати на адресу: Туристичка организација Општине Велико Гра-
диште, Војводе Путника 2, 12220 Велико Градиште или доставити лично у 
просторијама Туристичке организације, у времену од 07,30 до 14,00 часо-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата 
који не испуњавају услове конкурса, неће се узети у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

прокУпље

општИнскА упрАвА општИне 
куршуМлИјА

18430 Куршумлија, Пролетерских бригада бб
тел. 027/381-383

Послови дактилографије
на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, дактилографског смера, 6 месеци 
радног искуства.

Послови хигијеничара
на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву обавезно доставити: доказ о школској спреми (ове-
рена копија), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ да кандидатније осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, уверење о здравственој 
способности (за кандидата који буде изабран). Рок за подношење прија-
ве је 5 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

сомбор

ИспрАвкА оглАсА 
општИнА АпАтИн 

општИнскА упрАвА општИне АпАтИн
25260 Апатин, Српских владара 29

тел. 025/772-122

Оглас објављен 02.10.2013. године у публикацији „Послови“, за радно 
место: послови пријема и усмеравања странака, мења се у делу ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ, који се односе на услов везан за статус особе са инвалидитетом 
која се запошљава под општим условима, јер у публикацији и на сајту 
уместо: „статус особе са инвалидитетом која се запошљава под општим 
условима“, стоји: „статус особе са инвалидитетом која се запошљава под 
посебним условима“. У осталом делу оглас је непромењен.

сремск а митровица

општИнА пећИнцИ - општИнскА упрАвА
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

тел. 022/400-730

Стручно-технички послови за образовање и 
младе

за рад у Одељењу за друштвене делатности Општинске 
управе Општине Пећинци

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане зако-
ном: да су држављани Републике Србије; да су пунолетни; да имају општу 
здравствену способност; да нису осуђивани за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за друго кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Поред 
општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове про-
писане Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Општинској управи Општине Пећинци: VI степен стручне спре-
ме, основне академске или струковне студије у трајању од најмање три 
године, правних или економских наука; положен стручни испит за рад 
у органима државне управе; познавање рада на рачунару; једна годи-
на радног искуства. Уз пријаву са кратком биографијом приложити сле-
дећу документацију (у оригиналу или у овереној фотокопији): уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
диплому о стручној спреми; уверење о положеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе; уверење полицијске управе (према месту 
пребивалишта) да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за друго кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије 
од шест месеци); уверење суда (према месту пребивалишта) да се про-
тив кандидата не води кривични поступак за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности (не старије од шест месеци); одговарајући доказ 
о радном искуству у струци; уверење да кандидату раније није престао 
радни однос у државном органу због теже повреде обавеза и дужности 
из радног односа (само за кандидате који су раније били у радном одно-
су у државном органу). Уверење о општој здравственој способности (не 
старије од шест месеци), изабрани кандидат ће доставити по коначно-
сти одлуке о избору између пријављених кандидата. Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаву са кратком биографијом и свим доказима 
о испуњености услова из огласа послати на адресу: Општинска управа 
Општине Пећинци, Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци, са назнаком: „За 
оглас за пријем у радни однос у Општинској управи“ или предати непо-
средно на шалтеру писарнице. За давање обавештења задужена је Нада 
Стакић, број телефона: 022/400-730. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање
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Пословни центри НСЗ
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администрација и управа
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општИнА ИнђИјА - општИнско веће
22320 Инђија, Цара Душана 1

тел. 022/561-322

Начелник Општинске управе
на мандатни период од 5 година

Заменик начелника Општинске управе
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Посебни услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни 
факултет, положен испит за рад у државним органима и најмање 5 година 
радног искуства у струци. Докази о испуњености општих услова: уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење о општој здравственој способности (издато након 
објављивања огласа), уверење полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (не старије од 6 месеци), копија личне карте. Дока-
зи о испуњености посебних услова: диплома о стеченој стручној спреми, 
потврда или уверење о радном искуству, уверење о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе, остали докази. Постављење 
се врши на мандатни период од 5 година. Кандидати уз пријаву на оглас 
достављају доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу 
или у овереној фотокопији, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Постављен може бити само кандидат који испуњава 
опште и посебне услове огласа. Одлука о постављењу биће донета у року 
од 15 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Инђија, Цара 
Душана 1 или на писарници Општинске управе Општине Инђија, са наз-
наком: „Пријава на оглас“.

сУботица

грАд суБотИцА грАдскА упрАвА 
секретАрИјАт зА општу упрАву И 

зАједнИЧке послове 
слуЖБА зА пропИсе, 

јАвне нАБАвке И опште послове
24000 Суботица, Трг слободе 1

тел. 024/626-79

Надзорник пословне зграде „Нова општина“

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: IV или III 
степен, машинског, електротехничког или грађевинског смера, са најмање 
једном годином радног искуства у струци. Поред посебних услова, канди-
дати треба да испуњавају и следеће услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да 
су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих горенаведених услова 
за заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе поштом, 
на адресу: Градска управа Суботица (Пријава на оглас), Трг слободе 1 или 
лично у Градски услужни центар Града Суботице (приземље), Трг слободе 
1. Документацију којом се доказује испуњеност услова из огласа кандида-
ти подносе у оригиналу или као оверене фотокопије или ће се у против-
ном сматрати да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено 
поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о избору 
кандидата.

грАд суБотИцА - грАдскА упрАвА 
секретАрИјАт зА општу упрАву 

И зАједнИЧке пOслове 
слуЖБА зА пропИсе, јАвне нАБАвке 

И опште послове
24000 Суботица, Трг слободе 1

тел. 024/626-798

Комунални инспектор за саобраћај

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевинског, саобраћајног или 
правног смера, са најмање 3 године радног искуства у струци, положен 
стручни испит.

Извршилац за основна средства и евидентирање 
рачуна индиректних корисника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, са најмање једном 
годином радног искуства, положен стручни испит.

Порески контролор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или друштвеног смера, са 
најмање једном годином радног искуства, положен стручни испит, позна-
вање рада на рачунару.

Извршилац за административне послове - 
оператер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, биротехничког, економског или 
општег смера, са најмање једном годином радног искуства, положен 
стручни испит, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове из члана 6 Закона о радним односима у државном 
органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају 
општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас са доказима 
о испуњавању свих горенаведених услова за заснивање радног односа, 
заинтересовани кандидати подносе поштом, на адресу: Градска управа 
Суботица - пријава на оглас, Трг слободе 1 или лично у Градски услужни 
центар Града Суботице, приземље, Трг слободе 1. Документацију којом се 
доказује испуњеност услова из огласа кандидати подносе у оригиналу или 
као оверене фотокопије или ће се у противном сматрати да им је пријава 
непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете 
у обзир приликом одлучивања о избору кандидата.

дАМИр шИте 
ИзвршИтељ зА подруЧје основног 

И прИвредног судА у суБотИцИ
24000 Суботица, Макима Горког 9-11/I

тел. 024/554-266

Помоћник извршитеља
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, 
да кандидату није престајао радни однос код претходног послодавца због 
теже повреде радне дужности, да против кандидата није покренута истра-
га, нити је подигнута оптужница. Посебни услови: стечено високо образо-
вање, завршен правни факултет, рад на рачунару. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: радна биографија (CV), диплома којом се потврђује 
стручна спрема (у фотокопији, оригинал на увид), други докази о стече-
ним знањима и вештинама. Остали услови: детаљан опис радног места и 
посебних услова, потребних знања и способности кандидата који се про-
веравају за рад, као и о начину одабира кандидата, могу се лично саз-
нати у канцеларији извршитеља, код пословног секретара извршитеља. 
Рок за подношење пријаве је до 14.10.2013. године. Пријаве се шаљу на 
адресу: Канцеларија извршитеља Дамир Шите, Суботица, Максима Горког 
број 9-11/први спрат, са назнаком: „За конкурс“ или електронском поштом 
на адресу: konkurs@izvrsiteljsu.rs, са назнаком: „Помоћник извршитеља“. 
Особа задужена за давање информација о конкурсу: Јасмина Лачански, 
број телефона: 024/554-266. Неблаговремене и пријаве уз које нису при-
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ложени сви тражени докази биће одбачене. Канцеларија извршитеља ће 
контактирати само кандидате који уђу у ужи избор, иста не врши дискри-
минацију на основу расе, боје коже, пола, вероисповести, национално-
сти, етничког порекла или инвалидитета. Одабир кандидата се заснива на 
квалитету и конкурс је отворен за све који испуњавају утврђене услове. 
Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина у поступку 
одабира кандидата ће се утврдити накнадно, о чему ће кандидати који уђу 
у ужи избор бити појединачно обавештени.

Ужице

понИштење делА конкурсА 
општИнскА упрАвА општИне ЧАјетИнА

31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Конкурс објављен 11.09.2013. године и исправка конкур-
са објављена 02.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништавају се за радна места: порески извршитељ и стручни 
сарадник за послове информисања.

вршац

центАр зА соцИјАлнИ рАд
26360 Пландиште, Војводе Путника 38

тел/факс: 013/861-025
е-mail: csrplandiste@yаhoo.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће опште услове: да је државља-
нин РС, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за рад у установи социјалне заштите. Кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, и да је: 
социјални радник, правник, психолог, педагог, специјални педагог, дефе-
ктолог, андрагог, економиста, социолог, политиколог, најмање 5 година 
радног искуства у струци и да уради програм рада за мандатни период. 
Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Пријаву са потреб-
ном документацијом и доказима о испуњености услова доставити у року 
од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

центАр зА соцИјАлнИ рАд 
зА општИну вршАц
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 13

тел. 013/839-689

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин Репу-
блике Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке 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; најмање пет година радног искуства у струци; да посе-
дује организаторске способности; да није осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак; да поднесе програм рада за мандатни период на 
који се врши избор. Рок за подношење пријава и прописане документације 
је 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

ЗајеЧар

општИнскА упрАвА општИне сокоБАњА
18230 Сокобања, Светог Саве 23

тел. 018/830-173

Инспектор наплате и порески инспектор
за рад у Одељењу за финансије, наплату јавних прихода 

и имовинско - правне послове у Општинској управи 
Општине Сокобања, на одређено  

време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године - правног или економског смера, најмање 3 годи-
не радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару. Уз пријаву на оглас са биографијом, 
кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или у 
овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о 
здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица није 
покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске 
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, доказ о радном искуству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Зрењанин

допунА оглАсА 
општИнА ЖИтИште - општИнскА упрАвА

23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-306, лок. 229

Огласи објављени 02.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
допуњују се у делу назива радних места, и исправно треба да 
гласе:
• Послови за пројекте, програме и менаџмент и локални економ-
ски развој, на одређено време због повећаног обима посла до 
једне године - 1 извршилац;
• Послови урбанизма и градитељства, на одређено време до јед-
не године, због повећаног обима - 1 извршилац.
Рок за пријем пријава по овим огласима је до 10.10.2013. године.

центАр зА соцИјАлнИ рАд 
општИне сеЧАњ

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 71
тел. 023/841-082

Стручни радник на пословима социјалног рада - 
водитељ случаја

са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему VII степена, из области: 
социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије или специјал-
не педагогије; једну годину радног искуства; положен државни стручни 
испит. Уз пријаву поднети: копију личне карте; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности; доказ да кандидат није осуђиван; доказ да се про-
тив њега не води истрага, односно да није подигнута оптужница; доказ 
о стручној спреми; доказ о радном искуству; доказ о положеном држав-
ном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - не отварати“. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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 Трговина и услуге

„NS PROGROUP“ Dоо
21000 Нови Сад, Железничка 4
е-mail: info@nsprogroup.еdu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Потребно је да кан-
дидати на горенаведени мејл пошаљу радне биографије.

NICE S.P.А.
32000 Чачак

Радник у производњи
20 извршилаца

Главне одговорности: монтирање и склапање механичких компоненти, 
електричних и електроничких делова, склапање компоненти од сировине 
до полуготовог производа, као и од полуготовог до готовог производа, 
вршење пробних функционалних тестирања уз коришћење посебних кон-
тролних уређаја, вођење бриге о томе да погон буде снабдевен деловима.

УСЛОВИ: диплома основне или средње школе, склоност ка мануелном 
раду, искуство у производњи биће сматрано за предност, искуство у 
монтирању биће сматрано за предност. Уколико сте заинтересовани за 
позицију и ваш профил одговара наведеним критеријумима, пратите овај 
линк како бисте попунили оn-line апликацију: www.gigroup.rs/nice. Рок за 
пријаву је 16.10.2013. године. Само кандидати који уђу у најужи избор 
биће контактирани. Уколико имате додатних питања у вези са оглашеном 
позицијом, слободно нас контактирајте: www.gigroup.rs.

„IC CERTIFICATION CENTER“ DOO
21000 Нови Сад, Школска 3

e-mail: zoran.mijakovac.icc@institut.co.rs

Инжењер за безбедност и здравље на раду
3 извршиоца - Нови Сад, Ниш и Шабац

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за 
обављање послова безбедности и здравља на раду, возачка дозвола „Б“ 
категорије, познавање рада на рачунару, радно искуство на пословима 
безбедности и здравља на раду минимум 3 године, пробни рад 3 месеца. 
Конкурс је отворен до попуне радних места. Потребно је да заинтересо-
вани кандидати на горенаведени мејл пошаљу радне биографије. Лице за 
контакт: Зоран Мијаковац.

доо „трго - центАр 94“
22400 Рума, Владимира Назора 92

тел. 022/430-334

Возач возила за превоз хемикалија
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: возачка дозвола „Ц“ и „Е“ категорије, без обзира на занимање и 
стручну спрему. Контакт телефон: 022/490-106.

доо „МетАл - новА“
Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/8470-904, 472-160
e-mail: maksimbg@maksim.si

Референт продаје

УСЛОВИ: IV, VI, VII степен, економске струке, смер царина, са радним 
искуством 36/24/12 месеци, рад на рачунару, положен возачки испит „Б“ 
категорије, знање енглеског или немачког језика, радни однос се заснива 
на неодређено време, пробни рад 3 месеца. Оглас је отворен најмање 15 
дана, односно дуже, до попуне радног места. Пријаве се шаљу на горе-
наведену адресу.

„MAHAGONI DECO“ DOO
22330 Нова Пазова, Краља Петра I Карађорђевића 49

тел. 022/325-035, 323-535
е-mail: mahagoni@eunet.rs

Столарски радник
на одређено време

Опис посла: рад на машинама абрихтер - дихту и циркулару - кројење 
грађе.

УСЛОВИ: минимум III степен, вишегодишње радно искуство. Конкурс је 
отворен по попуне радног места. Лица за контакт: Душко Дукић, Бранка 
Павић.

„SONECOMP“ Dоо
11000 Београд, Светозара Марковића 22

е-mail: sonecomp@yubc.net

Сарадник за комерцијалне послове
на одређено време до шест месеци

Опис послова: израда и представљање понуде клијентима, вођење еви-
денције, припрема документације за учествовање на тендерима, реализа-
ција уговореног посла.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економиста, VII/1 степен, дипломи-
рани економиста за унутрашњу и спољну трговину (VII/1 степен стручне 
спреме), VI/1 степен, комерцијалиста. Радно искуство је пожељно, проб-
ни рад је један месец. Посебна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ 
категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, 
Оutlook); енглески језик - виши или конверзацијски ниво. Контакт са 
послодавцем искључиво на горенаведену мејл адресу. Рок за пријаву је 30 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

сзр „венерА“ 
МАстИловИћ МИрко

11000 Београд, Булевар ослобођења 2
тел. 011/2659-214

е-mail: venera@beotel.net

Козметичар, педикир - маникир
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: III, IV степен, IV степен - козметичар, III степен - педикир, радно 
искуство је обавезно. Лице за контакт: Мирко Мастиловић, на број теле-
фона: 063/274-858. Рок за пријаву је 30 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

Dоо „PREMIUM“
24220 Чантавир, Јожефа Атиле 1

тел. 063/412-751
e-mail: gszednik1@hellenic-petroleum.rs

Оглашава радна места за рад на бензинској пумпи „Premium“, на 
ауто - путу Београд – Хоргош, на делу пута Нови Жедник - Чанта-
вир, на одређено време од 3 месеца:

Точилац горива
6 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, рад у сменама, 
ноћни рад, пожељно: пол мушки, до 45 година старости.

Касир
6 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, рад у сменама, 
ноћни рад, пожељно: од 18 до 35 година старости.

ОСТАЛО: У обзир долазе само кандидати са местом становања: Чантавир, 
Нови Жедник, Стари Жедник, Бачко Душаново. Радне биографије доста-
вити мејлом или се јавити на број телефона: 063/412-751. Лице за кон-
такт: Ева Ожвар. Рок за пријављивање је до 31.10.2013. године.

Трговина и услуге 
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јАвно предузеће зА 
водоснАБдевАње „рзАв“

31230 Ариље, Чачанска бб
тел. 031/894-883

Инжењер машинског одржавања у Служби 
одржавања

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају 
да испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на 
студијама у трајању од најмање 4 године, смер машинство, са радним 
искуством од најмање 2 године; познавање рада на рачунару. Предност 
ће имати кандидати са радним искуством на пословима одржавања хидро-
машинске опреме. Рок за доставу пријава је 15.10.2013. године.

предузеће зА геотеХнИку И 
ИнЖењерИнг 

„геосондАЖА“ доо
Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш

тел. 064/1850-941
e-mail: geosondaza@gmail.com

Дипломирани инжењер геологије

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер геотехника, положен 
стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно је да кандидат 
има лиценцу 491), 2 године искуства на пословима израде геотехничких 
елабората. Место рада: Ниш и подручје Републике Србије, пуно радно 
време, теренски рад. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати треба да пошаљу радне биографије на наведену 
мејл адресу или да се јаве лицу за контакт: Александру Ишљамовићу, на 
горенаведени број телефона.

грАђевИнско предузеће „плАнуМ“ Ад
11080 Земун, 22. октобра 15

тел. 011/2108-618
e-mail: kadrovska@planum.rs

ВКВ и КВ минер
на одређено време 12 месеци, место рада: Брђани

6 извршилаца

Опис посла: рад на пословима бушења, минирања и осталим минерским 
радовима код изградње тунела.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства, 
обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радних места. Лице за 
контакт: Снежана Филиповић.

„N.R.ISO-QUICK“ Dоо
21214 Ковиљ, Лазе Костића 39

тел. 021/2988-036

Изолатер - лимар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; положен 
возачки испит „Б“ категорије; пожељно је радно искуство и знање немач-
ког језика, предвиђен је пробни рад 3 месеца. Рок за пријављивање је до 
попуне радних места.

 Mедицина

спецИјАлИстИЧкА ордИнАцИјА 
Из гИнекологИје И АкушерствА 

„ХолИМед“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14

e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
место рада: Земун - Батајница

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

зу АпотекА „урИел 4“
Кикинда, Краља Петра I 67

тел. 063/7797-497

Апотекар
2 извршиоца

Опис посла: издавање и справљање лекова по рецептури.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут, познавање рада на 
рачунару и енглеског језика (почетни ниво). Остали услови у договору 
са послодавцем. Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, лицу за 
контакт: Снежани Вуковић.

оптИкА „Фокус-ленс“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен или дипломирани 
дефектолог - тифлолог - VII/1 степен стручне спреме; радно искуство није 
битно; обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве теле-
фона. Лице за контакт: Драгана Живковић.

зу АпотекА „шекИ - тИлИјА“
Петровац на Млави, Српских владара 304

тел. 063/7428-693

Фармацеут

УСЛОВИ: фармацеутски техничар - IV степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство, обезбеђен стан. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број 
телефона. Лице за контакт: Драгиша Милошевић.

стоМАтолошкА ордИнАцИјА „кАрАЏИћ“
Петровац на Млави, Рударска 1

тел. 012/331-462

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: стоматолошка сестра - IV степен стручне спреме, 6 месеци рад-
ног искуства, лице млађе од 30 година, замена лица по члану 45. Кон-
курс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве на на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Радивоје 
Караџић.

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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општА БолнИцА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/314-722

Физиотерапеут
за рад у Служби за физикалну медицину и 

рехабилитацију у Општој болници

УСЛОВИ: Опис послова је утврђен Правилником о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице Нови Пазар. Уз пријаву на 
оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању услова, у оригиналу или 
у овереном препису: диплому о завршеној медицинској школи - физиоте-
рапеутски смер, потврду о положеном стручном испиту - лиценци, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против 
кандидата не води истрага и кривични поступак. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
подносе на адресу болнице, са назнаком: „За јавни оглас“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

општА БолнИцА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/314-722

Економски техничар
за рад у Општој болници, у Служби за економско - 

финансијске послове

УСЛОВИ: завршена средња економска школа, економско - комерцијал-
ни смер, курс информатике, обављен приправнички стаж. Опис послова 
је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Нови Пазар. Уз пријаву на оглас кандидати при-
лажу доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у овереном препи-
су: диплому, потврду о обављеном приправничком стажу, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да се против кан-
дидата не води истрага и кривични поступак. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе 
на адресу болнице, са назнаком: „За јавни оглас“. Непотпуна и неблаго-
времено достављена документа неће се разматрати.

унИверзИтетскА деЧјА клИнИкА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676
е-mail: klinika@udk.bg.аc.rs

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или општег смера, 
положен стручни испит, најмање шест месеци радног искуства. За радно 
место медицинске сестре - техничара на неодређено време предвиђен је 
пробни рад од 3 месеца. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наве-
дену адресу клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем меди-
цинске сестре - техничара, на неодређено време - 1 извршилац“, односно 
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на одређе-
но време по основу замене - 4 извршиоца“. Приликом пријаве на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне 
књижице. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

доМ здрАвљА „новИ сАд“
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Специјалиста радиолог
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у неведеном занимању; завршен 
медицински факултет и специјализација из радиологије; положен спе-
цијалистички испит; положен стручни испит; посебна здравствена спо-
собност за рад са изворима јонизирајућег зрачења. Критеријуми за оцену 
кандидата по којима ће се извршити избор за пријем у радни однос: про-

сечна оцена током студирања, дужина студирања, радно искуство у стру-
ци и положен испит за научно звање магистра или доктора наука - ако их 
кандидат поседује.

Специјалиста педијатар
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању; завршен 
медицински факултет и специјализација из педијатрије; положен стручни 
испит; положен специјалистички испит. Критеријуми за оцену кандидата 
по којима ће се извршити избор за пријем у радни однос: просечна оцена 
током студирања, дужина студирања, радно искуство у струци и поло-
жен испит за научно звање магистра или доктора наука - ако их кандидат 
поседује.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: краћу биографију, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету и додатним образовањима (дипломе, 
сертификати, потврде и сл), оверену фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту, доказ о радном искуству у струци, након поло-
женог стручног испита на пословима пружања здравствене заштите или 
потврда о волонтерском стажу, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству. Пријаве се достављају у затвореним ковертама, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас на одговарајуће радно 
место“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Рок за 
пријаву је 20. октобар 2013. године.

доМ здрАвљА „др МИлорАд влАјковИћ“
Барајево, Светосавска 91

тел. 011/8300-186

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, за рад у Служби за радиолошку 
и лабораторијску дијагностику - Одељење за 

лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски тех-
ничар, положен стручни испит. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи - лабораторијски техничар, оверену 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту, 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, са назнаком: „За конкурс“ или лично доставити у писар-
ницу Дома здравља Барајево.

доМ здрАвљА „др ђорђе БАстИћ“
21300 Србобран, Јована Поповића 25/I

Доктор медицине - специјалиста гинекологије и 
акушерства

на одређено време до повратка запосленог са 
специјализације

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
са специјализацијом из гинекологије и акушерства. Уз пријаву на оглас 
доставити: оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком 
испиту; фотокопију лиценце; извод из матичне књиге рођених. Пријаве 
слати на наведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

доМ здрАвљА „МАлИ зворнИк“
15318 Мали Зворник, Рибарска 25

Доктор стоматологије
на одређено време од 6 месеци, за рад у Дому здравља 

и на терену

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит, радно 
искуство од најмање годину дана. Пријаве слати у року од 8 дана од дана 
обљављивања, на адресу установе или доставити директно у управу Дома 
здравља, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 15,00 часова. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Медицина
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АпотекА „невен“
34310 Топола, Булевар Вожда Карађорђа 32а

тел. 034/813-695, 062/421-361

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, 
положен стручни испит. За више информација и ради договора позва-
ти лице за контакт: Милојка Јевђића, на горенаведене бројеве телефона. 
Оглас је отворен до попуне радних места.

ИнстИтут зА јАвно здрАвље срБИје 
„др МИлАн јовАновИћ БАтут“

11000 Београд, Др Суботића 5

Виши сарадник
за рад у Одсеку за респираторне и пиогене инфекције 
Одељења за клиничку микробиолошку дијагностику 

Центра за микробиологију, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства

Опис послова: Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања. 
Врши припрему реагенса, подлога и опреме за микробиолошка испити-
вања. Врши микроскопски преглед узорака под надзором одговорне 
особе. Изводи микробиолошке анализе. Бави се производњом и испи-
тивањем биолошких производа. Одржава изолате и референтне култу-
ре микроорганизама. Одговоран је за лабораторијску опрему и снабде-
вање лабораторије. Води документацију. Проверава контролне тестове и 
обавља контролу резултата под надзором шефа лабораторије. Учествује 
у обуци и тренингу лабораторијског особља. Обавља административне 
послове у одељењу. Припрема извештаје под надзором шефа лабора-
торије. Учествује у изради специјалних студија и извештаја. Контролише 
примену система квалитета. Обавља и друге послове из делокруга рада 
Одељења по налогу шефа Одељења.

УСЛОВИ: виши медицински техничар (положен стручни испит), познавање 
рада на рачунару, знање енглеског језика, без обзира на радно искуство.

Виши сарадник
за рад у Референтној лабораторији за Salmonella, 
Shigela i Vibrio cholеrае Одељења за референтне 

лабораторије Центра за микробиологију, на одређено 
време до 6 месеци

Опис послова: Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања. 
Врши припрему реагенса, подлога и опреме за микробиолошка испити-
вања. Врши микроскопски преглед узорака под надзором одговорне 
особе. Изводи микробиолошке анализе. Бави се производњом и испи-
тивањем биолошких производа. Одржава изолате и референтне култу-
ре микроорганизама. Одговоран је за лабораторијску опрему и снабде-
вање лабораторије. Води документацију. Проверава контролне тестове и 
обавља контролу резултата под надзором шефа лабораторије. Учествује 
у обуци и тренингу лабораторијског особља. Обавља административне 
послове у лабораторији. Припрема извештаје под надзором шефа лабора-
торије. Учествује у изради специјалних студија и извештаја. Контролише 
примену система квалитета. Обавља и друге послове из делокруга рада 
лабораторије по налогу шефа лабораторије.

УСЛОВИ: виши медицински техничар (положен стручни испит), познавање 
рада на рачунару, знање енглеског језика, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - Центар за микробиоло-
гију“. Само кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о резултати-
ма. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“ и на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије.

АпотекА „пАрАћИн“
35250 Параћин, Краља Петра I 69

тел. 035/573-184

Референт за кадровска питања, безбедност и 
здравље радника

УСЛОВИ: Кандидат треба испуњава следеће услове: одговарајуће образо-
вање - IV степен стручне спреме, завршено средње образовање - матурант 
гимназије, радно искуство на предметним пословима у здравственој уста-
нови минимум 6 месеци, да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад, држављанство Републике Србије. Као доказе о испуњености 
услова, кандидат уз молбу за пријем у радни однос мора доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној гимназији, уверење о држављан-
ству и доказ о радном искуству. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа доставља лекарско уверење. Пријаву на конкурс кандидат подноси 
у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс за референта за 
кадровска питања, безбедност и здравље радника“, лично или поштом на 
наведену адресу. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

„зАстАвА“ - зАвод зА  
здрАвствену зАштИту 

рАднИкА крАгујевАц доо -  
у реструктурИрАњу

34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/6170-263, 062/8834-813

Медицински техничар
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска шко-
ла - медицински техничар/сестра општег смера; положен стручни испит 
за послове медицинског техничара/сестре општег смера; кандидат мора 
да поседује психофизичку и здравствену способност за рад. Уз пријаву 
на оглас подносе се оригинали или оверене копије следећих докумена-
та: дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; уверења о 
положеном стручном испиту; сведочанства за сваки разред средње шко-
ле; дозволе за рад - лиценце издата од надлежне коморе (ако је кандидат 
из радног односа) или решења о упису у комору (ако кандидат није у рад-
ном односу); фотокопије радне књижице; извода из матичне књиге рође-
них; кратка биографија са адресом, контакт телефоном и мејл адресом. 
Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се по следећим критерију-
мима: просечна оцена током школовања; радно искуство; дужина чекања 
на посао. По извршеном бодовању формира се прелиминарна ранг-листа. 
Ранг-листа није обавезујућа. На основу ранг-листе врши се избор кандида-
та за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор 
- извршиће се психолошко тестирање кандидата. Коначна одлука о избору 
кандидата неће зависити од броја бодова на прелиминарној ранг-листи. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује „Застава“ - Завод 
за здравствену заштиту радника Крагујевац у реструктурирању. Кандида-
ти који не уђу у ужи избор и кандидати који не задовоље на психолошком 
тестирању неће бити посебно обавештени о резултатима огласа, већ ће 
резултати бити објављени на сајту: zzzrkg@open.telekom.rs. Ови канди-
дати могу захтевати повраћај конкурсне документације - контакт теле-
фон: 034/6170-263. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За оглас“ или лично доставити у собу бр. 240, II спрат (матична зграда 
Завода), Косовска 4. Одлука о избору биће објављена на огласној табли 
Завода, а кандидати који уђу у ужи избор биће лично обавештени писаним 
путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за пријаву је 8 дана.

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:

Медицина 
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општА БолнИцА „светИ лукА“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51

тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка медицинске сестре са 

боловања, за рад у сменама, за рад у Одсеку интензивне 
терапије и неге, ОЈ анестезија са реаниматологијом

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит. Као доказе о испуњености услова, 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 Михајлова 51, са 
назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се конку-
рише. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

доМ здрАвљА грАЧАнИцА
38205 Косовска Грачаница

Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено  

одсутних запослених
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Заин-
тересовани кандидати подносе: молбу за пријем и кратку биографију, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту и фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте - уколико је чипована. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лич-
но у просторијама Дома здравља. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

доМ здрАвљА грАЧАнИцА
38205 Косовска Грачаница

Стоматолошка сестра
за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, 

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, средња медицинска школа, 
смер стоматолошка сестра - техничар, положен стручни испит. Заинте-
ресовани кандидати подносе: писану пријаву на оглас са краћом биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту и фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте - уколико је чипована. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лич-
но у просторијама Дома здравља. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

спецИјАлнА БолнИцА зА 
плућне БолестИ „озрен“

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Ложач парних котлова
на одређено време ради замене привремено одсутног 

радника

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен испит за руковаоца парних 
котлова. Као доказе о испуњености ових услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; 
оверену фотокопију уверења или дипломе о положеном стручном испиту 
за руковаоца парних котлова. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве 
на оглас достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас за ложача“ или лично у просторијама болнице. Пријаве које прис-
тигну по истеку рока сматраће се неблаговременим и неће бити разма-
тране. Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања радног односа 
донесе доказ о позитивној туберкулинској (манту) проби.

здрАвственИ центАр сурдулИцА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300

Медицинска сестра
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, за рад у Служби опште медицине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа 
- општи смер, положен стручни испит. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи - општег смера, ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, извод из матич-
не књиге рођених, односно венчаних (за особе које су имале промену пре-
зимена), извод/уверење из евиденције незапослених и лекарско уверење.

спецИјАлнА БолнИцА 
зА реХАБИлИтАцИју „гејзер“

16246 Сијаринска Бања, Краља Милана 16
тел. 016/895-153

Лекар опште медицине
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и 
положен стручни испит. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (не старији од 
шест месеци) или оверену фотокопију, уверење о држављанству и уве-
рење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Додатне информације могу се добити на број телефона: 016/895-153.

ИнстИтут зА јАвно здрАвље срБИје 
„др МИлАн јовАновИћ БАтут“

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за 
развој софтвера и администрирање базе података Центра за 
информатику и биостатистику:

Стручни сарадник - здравствени радник
на одређено време до 6 месеци

Опис послова и радних задатака: Учествује у пословима формирања, ажу-
рирања и одржавања база података, као и референтних номенклатура, 
обради, анализи података, припреми одговарајућих извештаја и преду-
зима одговарајуће мере заштите података. Ради на пословима везаним 
за методологију спровођења статистичких истраживања. Ради на посло-
вима едукације здравствених радника и сарадника у области здравстве-
не статистике и информатике, као и стручне помоћи заводима за јавно 
здравље, другим здравственим установама и другим центрима из Инсти-
тута из области здравствене статистике и информатике. Ради на послови-
ма израде статистичког годишњака, других публикација и развоја интер-
нет презентације Института. Обавља и друге послове из делокруга рада 
Одељења по налогу шефа Одељења.

УСЛОВИ: доктор медицине, знање једног светског језика, познавање рада 
на рачунару, организационе способности. Пријаве и CV слати на е-mail: 
danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс - стручни сарадник - здравствени радник - Центар за инфор-
матику и биостатистику“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити 
обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Министар-
ства здравља Републике Србије.

Национална служба 
за запошљавање

Медицина
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доМ здрАвљА гроцкА
11306 Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17

Лекар специјалиста гинекологије и акушерства

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће 
потребне услове: завршен медицински факултет, положена специјали-
зација из гинекологије и акушерства, положен стручни испит. Кандидат 
треба да поднесе следећу документацију: диплому о завршеној школи, 
диплому о положеном специјалистичком испиту, диплому о положеном 
стручном испиту и фотокопију личне карте. Како достављену докумен-
тацију не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о 
избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља, а 
информације се могу добити у правно - кадровској служби Дома здравља. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у 
канцеларији писарнице правне службе. Пријаве мимо означеног рока и 
без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Доктор специјалиста рендгенолог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них законом, кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: 
завршен медицински факултет - VII/2 степен стручне спреме, положен 
стручни испит, положен специјалистички испит из радиологије. Заинте-
ресовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому 
о завршеној стручној спреми, положен специјалистички испит, диплому 
о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте и кратку биогра-
фију. Како достављену документацију не враћамо кандидатима, иста не 
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата биће објављена на оглас-
ној табли Дома здравља, а информације се могу добити у правно - кадров-
ској служби Дома здравља. Рок за подношење пријава је отворен све док 
се за радно место лекара специјалисте рендгенолога не изврши пријем у 
радни однос. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу или непо-
средно у канцеларији писарнице Дома здравља Гроцка.

доМ здрАвљА „др МИлорАд влАјковИћ“
Барајево, Светосавска 91

тел. 011/8300-186

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, 

Одељење поливалентне патронаже

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер виша медицинска сес-
тра - техничар, положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије 
- активан возач (копију приложити уз пријаву на оглас).

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра - 
техничар, положен стручни испит.

Виши физиотерапеут
на одређено време до повратка радника именованог 
на функцију у локалној самоуправи, за рад у Служби 

физикалне медицине

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут, 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву као доказ подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној одговарајућој школи, оверену фотокопију потвр-
де о положеном стручном испиту, 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, 
са назнаком: „За конкурс“ или лично доставити у писарницу Дома здравља 
Барајево.

доМ здрАвљА „новИ БеогрАд“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

Лекар специјалиста педијатрије
на одређено време на три месеца, ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, специја-
лизација из педијатрије.

Лекар опште медицине
на одређено време на три месеца, ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: кратка биографија и докази о испуње-
ности услова (у неовереном фотокопијама). Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном достављају се преко писарнице 
Дома здравља „Нови Београд“, III спрат, соба бр. 3, Гоце Делчева 30, 
Нови Београд. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Одлука ће бити објављена на огласној табли поред писар-
нице Дома здравља, на трећем спрату, Гоце Делчева 30, Нови Београд.

доМ здрАвљА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Специјалиста педијатрије
за рад у Служби за здравствену заштиту деце

Опис послова: обавља специјалистичке послове прегледа деце узраста 
до седам година, упућује на стационарно лечење, врши мање хируршке 
интервенције, обавља саветовалишни рад, води уредну медицинску доку-
ментацију, по потреби ради у Служби за здравствену заштиту школске 
деце, као и у развојном саветовалишту, обавља и друге послове из домена 
изабраног лекара своје струке по налогу непосредног руководиоца и аката 
Дома здравља и РЗЗО.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног одно-
са, потребно је испуњавати и следеће услове: завршен медицински 
факултет и положен специјалистички испит из педијатрије. Потребна 
документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверена фотокопија о положеном специјалистичком испиту из 
педијатрије, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија лиценце и извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци) или оверена фотокопија. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са биографијом и потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за радно 
место специјалисте педијатрије“.

доМ здрАвљА грАЧАнИцА
Грачаница

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер медицинска сестра - техничар, 
IV степен стручне спреме, положен стручни испит. Заинтересовани канди-
дати подносе: молбу за пријем и кратку биографију, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту и фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте уколико је чипована. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За оглас“ или предати лично у просторијама Дома здравља. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

http://www.nsz.gov.rs/Ваша праВа адреса:

Медицина 
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спецИјАлнА БолнИцА „светИ сАвА“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831
е-mail: info@svetisava.rs

Медицински техничар - сестра
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема, средња стручна спрема, медицинска 
школа, општи смер; положен стручни испит за звање медицински техни-
чар; шест месеци радног искуства у струци. Сваки кандидат је дужан да уз 
пријаву на оглас приложи и следећу документацију (фотокопије): диплому 
о завршеној вишој/средњој медицинској школи, општи смер; уверење о 
положеном стручном испиту за звање медицински техничар и кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном.

Телефониста
на одређено време до једне године,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема, КВ, без обзира на струку, познавање ТТ 
апарата и уређаја. Сваки кандидат је дужан да уз пријаву на оглас прило-
жи и следећу документацију (фотокопије): диплому о завршеној потребној 
школи; доказ о познавању ТТ апарата и уређаја и кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве се подносе поштом на горенаведену адресу. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће 
се узимати у разматрање.

доМ здрАвљА љуБовИјА
(Са стационаром)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Лекар опште праксе
са пробним радом од три месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, медицински 
факултет; обављен приправнички стаж и положен стручни испит; упис 
у именик коморе; добијено, односно обновљено одобрење за самоста-
лан рад; лиценца; пожељно познавање рада на рачунару. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: диплому 
о завршеном факултету - у овереној фотокопији; уверење о положеном 
стручном испиту - у овереној фотокопији, дозволу за рад - лиценцу изда-
ту од надлежне коморе (упис у именик коморе - у овереној фотокопији); 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уве-
рење (подноси кандидат који буде био изабран на конкурсу), кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом или 
лично на адресу Дома здравља, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 Пољопривреда и ветерина

ветерИнАрскА стАнИцА „ЖИторАђА“
18412 Житорађа, Косте Војиновића 27

тел. 027/8362-149

Доктор ветеринарске медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно искуство до једне године, посе-
довање важеће лиценце. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ветерИнАрскА стАнИцА сМедерево
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар
по програму „Прва шанса 2011“, на одређено време, за 

рад у Смедереву

Опис посла: рад у амбуланти, акценат на теренском раду.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, теренски 
рад, лице до 30 година старости - ангажовање по програму „Прва шанса 
2011“. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на бројеве телефона: 
026/221-920 и 063/231-751.

 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА  
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 5) 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 става 1. овог члана или ако одбије да се 
подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на 
захтев директора.

београ д

унИверзИтет у БеогрАду  
МАшИнскИ ФАкултет

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Процесна техника

на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Математика - рачунарство

на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Процесна техника

на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Термотехника

на одређено време од 3 године

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

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

Медицина / пољопривреда и ветерина / наука и образовање
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другА еконоМскА школА
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/6440-132

Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка одсутног радника

2 извршиоца

Наставник економске групе предмета
са 80% радног времена, на одређено време - замена 

одсутног радника, најдуже до 31.08.2014. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке 
културе; професор физичке културе; дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта - мастер; мастер професор физичког васпитања и 
спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Спремачица
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: најмање основна школа.

ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице под условом: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 и 4 или чл. 121 став 
10 Закона о основама система образовања и васпитања; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
4. држављанство РС; 5. да зна језик на ком се остварује образовно - вас-
питни рад. Уз пријаву у којој треба тачно назначити радно место на које 
кандидат конкурише, потребно је доставити: оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме, као и доказе о испуње-
ности услова из чл. 8 став 2 и 4 или чл. 121 став 10 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; потврду да је одговарајуће образовање стекао на 
српском језику. Доказ о испуњености услова под тач. 2 доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља 
школа по службеној дужности. Неће се разматрати пријаве које су непот-
пуне и из којих се не види за које радно место кандидат конкурише, као 
ни пријаве уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријаве доставити на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидатима који нису 
изабрани неће се враћати документација коју су приложили уз пријаву.

унИверзИтет у БеогрАду 
ФАкултет оргАнИзАцИонИХ нАукА

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Сарадник у настави за ужу научну област 
Математичке методе у менаџменту и 

информатици
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који 
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми; 
потврду да је студент мастер академских или специјалистичких студија; 
потврду о положеним испитима и биографију. Услови за избор прописани 
су законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником 
о организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви прилози се 
достављају у електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ош „лАзА костИћ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72

тел. 011/713-06-56, 713-06-57

Наставник разредне наставе у  
продуженом боравку

Наставник разредне наставе у  
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутне запослене за 
школску 2013/2014. годину

Наставник техничког и информатичког 
образовања (20% радног времена) и 

информатике и рачунарства (15% радног 
времена)

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутне запослене

УСЛОВИ: Услови су прописани чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву са биографским 
подацима доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању и 
уверење о држављанству Републике Србије.

ош „влАдА оБрАдовИћ кАМенИ“
11070 Нови Београд, Добановачка 2а

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према чл. 8 ст. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања у основним и средњим школама, дозво-
ла за рад - лиценца, односно положен стручни испит за наставника, педа-
гога или психолога, најмање 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, држављанство 
Републике Србије, општа здравствена способност, да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци за рад 
наставника, педагога или психолога, потврду о дужини радног стажа у 
области образовања и васпитања, лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом (оригинал, не старији од 
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал, не старији од 6 месеци), 
преглед кретања у служби са биографским подацима. Уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа. Изабрано лице за директора које нема положен 
испит за директора полаже га у року од годину дана од дана ступања на 
дужност. Пријаве доставити у року од 15 дана од дана објављивања.

унИверзИтет у БеогрАду 
ФИлолошкИ ФАкултет

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Редовни професор за ужу научну област 
Библиотечка информатика, предмет: 

Проналажење информација

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона 
о високом образовању и чланом 107 Статута Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област 
Библиотечка информатика, предмет: 

Проналажење информација
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Бохемистика, предмет: Чешка књижевност

на одређено време од 5 година

 наука и образовање 
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Ванредни професор за ужу научну област 
Италијанистика, предмет: Италијанска књижевност

на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Албанологија, 
предмет: Албански језик и књижевност

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

Асистент за ужу научну област Српски језик, 
предмет: Савремени српски језик

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Арабистика, 
предмет: Арапски језик и књижевност

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Полонистика, 
предмет: Пољски језик и књижевност

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Полонистика, 
предмет: Пољска књижевност

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Англистика, 
предмет: Енглески језик

на одређено време од 3 године

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

Виши лектор за ужу научну област Русистика, 
предмет: Руски језик

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Виши лектор за ужу научну област Германистика, 
предмет: Немачки језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област Туркологија, 
предмет: Савремени турски језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Хунгарологија, предмет: Мађарски језик и 

књижевност
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Јапанологија, 
предмет: Јапански језик

на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Англистика, 
предмет: Савремени енглески језик

на одређено време од 3 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (филолошки или њему одговарајући 
факултет), општи успех на основним студијама најмање 08,00, смисао за 
наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о високом обра-
зовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета у Бео-
граду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, диплому одгова-
рајуће дисциплине, списак радова и радове, на наведену адресу Факулте-
та, у року од 15 дана од дана објављивања.

ош „МИХАјло пупИн“
11080 Земун, Емилије Јакшић 31а

тел. 011/3752-300

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; пет година 
стажа у области образовања и васпитања; положен испит (лиценцу) за 
директора школе. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију 
дозволе за рад наставника и стручног сарадника; лекарско уверење о пси-
хичкој и здравственој способности за рад са ученицима; уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци); потврду о радном стажу у области образовања 
и васпитања, биографију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
избор директора“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлука 
о избору директора школе биће донета у законском року. Сва потребна 
обавештења могу се добити на број телефона: 011/3752-300.

унИверзИтет у БеогрАду 
електротеХнИЧкИ ФАкултет

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног одно-
са:

Асистент за ужу научну област Телекомуникације

Асистент за ужу научну област Енергетски 
претварачи и погони

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Молбе 
са потребним документима (биографија са списком објављених радова, 
копија дипломе, односно уверења које важи до издавања дипломе и уве-
рење о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана објављи-
вања, архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

предшколскА устАновА 
„Бошко БуХА“

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Сарадник за унапређење превентивне 
здравствене заштите

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијима првог степена (основне 
струковне студије, односно основне академске студије), односно на сту-
дијама у трајању од три године или више образовање у области медицин-
ских наука, у складу са законом или VI степен стручне спреме здравстве-
не струке, висока здравствена школа струковних студија, смер струковна 
медицинска сестра; уверење о здравственој способности; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпит-
но-образовни рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 

 наука и образовање
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(фотокопија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да кандидат 
није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом 
или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Спремачица
са пробним радом до 4 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира на радно 
искуство, уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
(фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља 
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања, на адресу установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 
часова.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитач-
ки смер, без обзира на радно искуство, да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом, уверење о здравственој спо-
собности, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се 
остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење 
о држављанству (фотокопија) - ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику - уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. 
Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на 
адресу установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

средњА школА
11306 Гроцка, Ужичка 2

Директор

УСЛОВИ: да је лице стекло одговарајуће високо образовање - на студија-
ма другог степена по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; дужност директора може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање за наставника, педагога и психолога; дозволу за рад (лицен-
цу) и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
поднети: доказ о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања, радну биографију, доказ 
о физичкој, психичкој и здравственој способности; доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Све додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, Биљане Јовано-
вић, на број телефона: 011/8500-531. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве се подносе лично или поштом.

школА зА основно  
оБрАзовАње одрАслИХ 

„ђуро сАлАј“
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290, 2644-790

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање за наставника основне шко-
ле из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(у даљем тексту: Закон) - педагога или психолога - подноси се оверена 
копија дипломе; дозвола за рад - подноси се оверена копија лиценце (за 
раније положен стручни испит - уверење о положеном стручном испиту); 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања - подносе се оригиналне 
потврде о радном стажу у два примерка, са наведеним пословима које је 
лице обављало у установама, издате од установе у којој кандидат ради, 
а ако није у радном односу, потврду издаје установа у којој је радио пре 
расписивања конкурса; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима - подноси се оригинал лекарског уверења о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од шест месеци у односу на дан истека конкурса, и то само иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду; да лице није осуђивано 
по чл. 120 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ - оригинал уверења полицијске управе места 
пребивалишта, прибавља школа; да није под истрагом - оригинал уве-
рења надлежног суда места пребивалишта, не старије од 7 дана у односу 
на дан подношења пријаве; држављанство Републике Србије - оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству; општи услови - оригинал 
или оверена копија извода из матичне књиге рођених. Својеручно пот-
писане пријаве, са животном и радном биографијом (CV) и документима 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања, на наведену адресу 
школе. Информације на бројеве телефона: 011/2659-290 и 2644-790.

предшколскА устАновА „ЧукАрИцА“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Сарадник у исхрани - дијететичар

УСЛОВИ: студије првог степена (основне струковне студије, односно 
основне академске студије), односно студије у трајању од три године 
или више образовање у области медицинских наука, у складу са зако-
ном, са и без искуства, обавеза полагања испита за лиценцу. Документа 
која је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, држављанство, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом.

унИверзИтет у БеогрАду 
прАвослАвнИ БогословскИ ФАкултет

11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Асистент за ужу научну област Библијско 
патристичка филологија, предмет: Грчки језик

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент докторских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам или VII/2 степен стручне спреме, магистар наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације и који показује смисао за наставни рад. Оста-
ли услови конкурса предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (спи-
сак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми и/или доказ о уписаним докторским студијама, односно прихваће-
ности теме докторске дисертације, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству и благослов надлежног епископа, подносе се на 
адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије 
Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања.
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вИсокА школА струковнИХ студИјА 
БеогрАдскА полИтеХнИкА

11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

е-mail: info@politehnika.еdu.rs

Наставник у звању предавача за ужу стручну 
област Примењена физика

на одређено време до пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), кандидати треба да имају одговарајући 
академски назив: за избор у звање предавача може бити изабрано лице 
које има академски назив магистра или стручни назив специјалисте, док 
за избор у звање предавача из поља уметности може бити изабрано и 
лице које има високо образовање првог степена и призната уметничка 
дела, као и да испуњавају остале услове прописане чл. 64 и 65 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10). Уз пријаву на конкурс поднети: биографију са 
свим битним подацима - лични подаци (име и презиме, подаци о рођењу - 
дан, месец и година, место рођења, општина, држављанство); о постигну-
тим степенима образовања (наводе се сви завршени нивои образовања): 
назив установе на којој су студије завршене, место и датум завршетка, 
одсек, смер, студијски програм, назив завршног рада, име и презиме мен-
тора, ужа научна, стручна, односно уметничка област; податке о датуму и 
месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било која 
диплома из става 1 ове тачке стечена у иностранству), називу установе 
која је извршила нострификацију; датуму и месту где је нострификација 
дипломе стечена, називу установе у којој је стечена; податке о научно-
истраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу 
за: техничко - технолошке науке: научни и стручни радови објављени у 
међународним и домаћим часописима; радови штампани у зборницима 
са научних и стручних скупова; монографија, уџбеник, прегледни чланак, 
збирка задатака, практикум; патенти, нови производи или битно побољ-
шани постојећи производи; нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове 
технологије, професионално (научноистраживачко, уметничко и стручно) 
усавршавање знања и вештина, податке о доприносу у настави: о уна-
пређењу образовног процеса: руковођење развојем или учествовање 
у развоју студијског програма, унапређење студијског програма, рад са 
наставним подмлатком, развој лабораторија, примена система менаџмен-
та квалитетом у образовном процесу, унапређењу система менаџмента 
квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о наставној делат-
ности: увођењу нових наставних метода; напредовању студената (про-
лазност, просечна оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу 
литературе за учење: основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, 
помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, 
рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких 
вештина; податке о доприносу стручној, академској и широј заједници: 
уџбеник издат од стране или за потребе других високошколских установа; 
поглавље у уџбенику издатом од стране или за потребе других високош-
колских установа; помоћни уџбеник издат од стране или за потребе дру-
гих високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, 
издатих од стране или за потребе високошколских установа; руковођење 
стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; 
учешће у стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире 
заједнице; рад објављен у стручном часопису; рад у међународним струч-
ним организацијама; рад у националним стручним организацијама; награ-
де и признања за научни, стручни и уметнички рад у земљи и иностран-
ству; уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима медјународних научних конференција и одборима 
научних друштва; чланства у уређивачким одборима часописа, уређи-
вање монографија, рецензије научних радова и пројеката; организација 
научних скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима и зада-
цима; руковођење научним и стручним друштвима; активности у коми-
сијама и телима Министарства просвете и телима других министарстава 
везаних за научну и просветну делатност; позитивна цитираност кандида-
тових радова - по цитату (без аутоцитата); друге податке за које кандидат 
сматра да су битни. Библиографија објављених радова и литературе за 
учење - припремљена и написана по општим библиографским принци-
пима, односно упутствима за цитирање литературе у научном часопису, 
и то по врсти радова; доказе: извод из матичне књиге рођених, извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио 
личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; 
диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, 
у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве 
није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној 
фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказ о изборима у настав-
но и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање; 
копије импресума, односно каталога са изложби о објављеним радови-
ма; сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, организатора научних, струч-
них и уметничких скупова, организатора пројеката, научних, стручних и 

уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак наведен 
у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и 
професионални допринос; допринос у настави; допринос стручној, ака-
демској и широј заједници; друге доказе за које учесник конкурса сматра 
да су битни. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања, 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир и разматрати.

прАвнИ ФАкултет  
унИверзИтетА у БеогрАду
11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник у звању ванредног или редовног 
професора за научну област Кривично право, 

предмет: Кривично процесно право
на одређено, односно неодређено време

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

Наставник у звању доцента за 
међународноправну ужу научну област, 

предмети: Увод у право европских интеграција и 
Међународни односи

на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних 
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матич-
не књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факул-
тету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ош „костА АБрАшевИћ“
11090 Београд - Ресник, 13. октобра 82

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има стечено одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (магистарске академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 
44/2010, 93/2012 - аутентично тумачење, 100/07), а почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 
55/2013) и да испуњава услове за наставника основне школе за подручје 
рада у школи „Коста Абарашевић“ у Реснику, Београд, за педагога и психо-
лога, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање јези-
ка на ком се обавља образовно-васпитни рад, држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну 
биографију, оверен препис дипломе о завршеном одоговарајућем висо-
ком образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту 
(дозвола за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, остала документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе, на број телефона: 011/8041-792.

 наука и образовање
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предшколскА устАновА 
„МАрИјА МунћАн“

19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284

Васпитач
на одређено време ради замене запосленог  

преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: на студијама првог сте-
пена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, више 
образовање; поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима.

Економ
за рад у Доњем Милановцу

УСЛОВИ: Наведене послове може да обавља лице које испуњава услове 
предвиђене законом и има одговарајуће образовање: IV степен школске 
спреме, економска школа, матурант гимназије и друге средње школе, обу-
ченост за рад на рачунару, способност тимског рада. Кандидати су дужни 
да доставе следећу документацију: пријаву са кратком биографијом; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад.

ОСТАЛО: да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; поседовање држављанства Републике Србије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, а 
документа се достављају на горенаведену адресу са назнаком за одређено 
радно место. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању.

гњилане

ош „десАнкА МАксИМовИћ“
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара 109

Финансијско - административни радник
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, гимназија или економска 
школа, познавање рада на рачунару.

Радник на одржавање чистоће

УСЛОВИ: најмање I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: биографске подат-
ке, оверен препис дипломе, уверење о држављанству, уверење да није 
осуђиван, извод из матичне књиге рођених. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се узимати у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Заинтересовани кандидати могу предати молбе у 
просторијама школе или их слати на адресу школе.

ЧаЧак

ош „горАЧИћИ“
32232 Горачићи
тел. 032/857-326

Наставник математике
за 90% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Наставник физике
за 30% радног времена

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

Наставник разредне наставе
на одређено време у својству приправника

Наставник разредне наставе

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

Кувар
на одређено време до краја школске  

2013/2014. године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељски смер.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати услове прописане законом: да су 
држављани Републике Србије, да имају одговарајуће образовање, пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, а 
лекарско уверење пре закључења уговора о раду. Уверење да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична дела предвиђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа. Рок за пријаву на конкурс, уз подношење доказа којима се 
потврђује испуњеност услова за рад на овим радним местима је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу 
школе.

ош „светозАр МАрковИћ“
32257 Ковиље

тел. 032/682-003

Професор физике
на одређено време, са 20% радног времена

Професор хемије
на одређено време, са 20% радног времена

Професор музичке културе
на одређено време, са 10% радног времена

Професор ликовне културе
на одређено време, са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати 
треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120-122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013). Распоред радног времена: пре подне, смештај није предвиђен, 
исхрана није организована, превоз се надокнађује по цени аутобуске кар-
те. Провера радних способности није предвиђена. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Додатне информа-
ције могу се добити на број телефона: 032/682-003.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
Национална служба 
за запошљавање
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ош „проФ. др недељко ко шАнИн“
32254 Девићи

тел. 032/688-009

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник музичке културе
на одређено време, са 25% радног времена

Наставник ликовне културе
на одређено време, са 25% радног времена

Наставник историје
са 35% радног времена

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

Учитељ
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања, најдуже до 2 године, за рад у издвојеном 
одељењу Брусник

Учитељ
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, 

за рад у издвојеном одељењу Брусник

Учитељ
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, 

за рад у издвојеном одељењу Остатија

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају законске услове за пријем у 
радни однос према члану 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „вук кАрАЏИћ“
32234 Каона

тел. 032/865-003

Професор географије
са 35% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Професор биологије
са 40% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са функције директора

Професор физике
са 30% радног времена

Професор математике
са 90% радног времена

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

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције 

директора школе

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

Професор техничког и информатичког 
образовања

са 20% радног времена

Професор информатике
са 20% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

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

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да 
испуњава и посебне услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 од 07.11.2012). Пријаве са потребним доку-
ментима (оверене фотокопије) достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.

ош „тАковскИ устАнАк“
32304 Таково

тел. 032/736-138

Професор математике
на одређено време до 31.08.2014. године, са 89% 

радног времена, за рад у школи у Горњим Бањанима

Професор математике
на одређено време до 31.08.2014. године, са 89% 

радног времена, за рад у школи у Бољковцима

Професор физике
са 40% радног времена, за рад у школи у Такову и 

Горњим Бањанима

Професор руског језика
са 90% радног времена, за рад у школи у Такову и 

Горњим Бањанима

Професор руског језика
са 40% радног времена, за рад у школи у Бољковцима

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

Професор разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у 

школи у Полому

Професор разредне наставе у својству 
приправника

на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у 
Такову

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

ОСТАЛО: да кандидати имају одговарајуће високо образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима - лекарско уверење, подноси се пре закључивања уговора о раду); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа); да су држављани Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидати прилажу: оверену копију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
да нису осуђивани за кривична дела која се гоне по службеној дужности, 
као и да се против њих не води истрага за кривична дела. Пријаве на кон-
курс са документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

Tржиштe рада

АнАлитички  
приступ  
зАпошљАвАњу

 наука и образовање
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јагодина

пу „МИлоје МИлојевИћ“
35260 Рековац, Светозара Марковића 4

тел. 035/8411-470, 8411-002

Васпитач
за рад у Рековцу, на одређено време до завршетка 
другог полугодишта школске - радне 2013/2014. 

године, односно до 13.06.2014. године

Васпитач
место рада: Лепојевић, на одређено време до завршетка 

другог полугодишта школске - радне 2013/2014. 
године, односно до 13.06.2014. године

УСЛОВИ: дипломирани васпитач у складу са чл. 121 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. 
Уз пријаву доставити следећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених. Доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања - уверење да је положио 
испит из српског језика са одговарајућом методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе (за радно место: васпитач), подноси кан-
дидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику. Доказ 
о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (лекарско уверење) - изабрани кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана - 
прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

пу „деЧјА рАдост“
35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања за васпита-
ча или стручног сарадника (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 пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
поседовања држављанства Републике Србије, поседовање дозволе за рад 
(лиценце), поседовање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, најмање пет година рада у установи након стеченог одгова-
рајућег образовања, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. За директора може да буде изабрано и лице које има одговарајуће 
образовање из чл. 8 ст. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања за васпитача, дозволу за рад, обуку и најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од чети-
ри године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству Републике Србије, 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, уверење суда да се против кандидата не води истра-
га, нити је подигнит оптужни акт из његове надлежности, лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом, потврду о радном стажу у установи на пословима васпитања 
и образовања и радну биографију. Уверења не смеју бити старија од 6 
месеци. Доказ о неосуђиваности кандидата за директора прибавља уста-
нова. Одлука о избору биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријем пријава на конкурс за избор директора. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара установе и на број телефона: 
035/472-163.

кикинда

ош „слАвко родИћ“
23312 Банатско Велико Село, Омладинска 4

тел. 0230/451-408

Наставник математике
за 88,88% радног времена

Наставник немачког језика
за 44,44% радног времена

Руковалац котла са аутоматском термичком 
командом

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; психофи-
зичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
има држављанство РС; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: пријаву на конкурс, уве-
рење о држављанству и оверену фотокопију дипломе о завршеној школи. 
Кандидат који буде примљен у радни однос дужан је да обави лекарски 
преглед. Школа ће по службеној дужности набавити уверење о некажња-
вању за изабраног кандидата.

сенћАнскА гИМнАзИјА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/811-751

Наставник српског језика као нематерњег
са 100% радног ангажовања (18 часова недељно)

Наставник енглеског језика на српском и 
мађарском наставном језику

са 94% радног ангажовања (17 часова недељно)

Наставник латинског језика
на српском и мађарском наставном језику, са 22% 

радног ангажовања (4 часа недељно)

Наставник географије
на српском и мађарском наставном језику, са 60% 

радног ангажовања (12 часова недељно)

Наставник математике
у билингвалним одељењима на српском и енглеском 
наставном језику, са 100% радног ангажовања (18 

часова недељно)

Наставник математике
у билингвалним одељењима на мађарском и енглеском 
наставном језику, са 33% радног ангажовања (6 часова 

недељно)

Наставник физике
на српском и мађарском наставном језику, са 80% 

радног ангажовања (16 часова недељно)

Наставник хемије
у билингвалним одељењима на српском/мађарском 

и енглеском наставном језику, са 100% радног 
ангажовања (20 часова недељно)

Наставник музичке културе
на српском и мађарском наставном језику, са 35% 

радног ангажовања (7 часова недељно)

Наставник филозофије
на српском наставном језику, са 35% радног 

ангажовања (7 часова недељно)

 наука и образовање
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Наставник социологије
на српском наставном језику, са 15% радног 

ангажовања (3 часа недељно), на одређено време до 
повратка одсутног запосленог

Наставник устава и права грађана
на српском наставном језику, са 10% радног 

ангажовања (2 часа недељно), на одређено време до 
повратка одсутног запосленог

Наставник психологије
на српском и мађарском наставном језику, са 20% 

радног ангажовања (4 часа недељно)

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

радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: уверење 
о стеченом образовању, уверење о знању језика на ком се изводи васпит-
но - образовни рад и уверење да је држављанин РС. При избору кандидата 
предност ће имати кандидати са знањем енглеског језика, због могућности 
извођења наставе у билингвалним одељењима. За изабраног кандидата 
установа ће прибавити уверење о некажњавању. Уверење о здравстве-
ној способности приложиће кандидат који буде изабран по расписаном 
конкурсу, а пре потписивања уговора о раду. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу школе - препорученом поштом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

косовск а митровица

гИМнАзИјА орАХовАц
38430 Ораховац, Видовданска бб

тел. 029/277-919

Наставник математике
за 16 часова недељно

Наставник физике
за 14 часова недељно

Наставник рачунарства и информатике
за 12 часова недељно

Наставник енглеског језика
за 12 часова недељно

Наставник психологије
за 4 часа недељно

Наставник логике
за 4 часа недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

Наставник биологије
за 13 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 4/13); да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Помоћни радник
на одређено време

УСЛОВИ: осмогодишња школа, психофизичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, остали законом прописани услови за засни-
вање радног односа и рад у школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети следећу документацију: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Пријаве 
слати на адресу школе или донети лично у секретаријат школе, у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

понИштење конкурсА 
електротеХнИЧкА школА 

„МИлАдИн поповИћ“
Сушица

38205 Грачаница

Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник физичког васпитања, за 
4 часа недељно.

ош „угљАре“
Угљаре

38210 Косово Поље

Наставник руског језика
за 8 часова недељно

Наставник ромског језика
за 14 часова недељно

Наставник информатике
за 4 часа недељно

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о завршеном VII сте-
пену стручне спреме, уверење о положеном стручном испиту, уверење о 
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца и лекарско уверење. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
послати на адресу школе.

еконоМско - турИстИЧкА школА
Млике

38420 Драгаш

Оглашава радна места на одређено време, за школску 
2013/2014. годину, до 31.08.2014. године:

Професор српског језика и књижевности
2 извршиоца

Професор математике
3 извршиоца - 2 извршиоца за пуну норму и један 

извршилац за 9 часова

Професор физике

Професор ликовне културе
за 3 часа

Професор музичке културе
за 3 часа

Професор географије
за 11 часова

УСЛОВИ: одговарајућа висока стручна спрема. Сва законом потребна 
документа доставити лично у управу школе или послати поштом на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања.

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:

 наука и образовање
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ош „5. октоБАр“
38426 Крушево

Професор разредне наставе
за 20 часова, на одређено време - централна школа

Професор разредне наставе
за 20 часова, на одређено време - истурено одељење

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове 
предвиђене чл. 120 Законa о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати који конкуришу уз пријаву подносе следећа документа: ове-
рену копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, држављанство 
Републике Србије, лекарско уверење, потврду да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање шест месеци или да нису правноснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против достојанства личности и мора-
ла. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Сва потребна документа слати на адресу школе. Непотпуна и небла-
говремено достављена документација неће се разматрати.

унИверзИтет у прИштИнИ 
МедИцИнскИ ФАкултет

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

Наставник у звањe ванредног професора 
за ужу научну област Дечја и превентивна 

стоматологија
на одређено време од 60 месеци

Наставник за ужу научну област Биохемија
на одређено време од 60 месеци

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

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице 
које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и спо-
собност за наставни рад. У звање доцента може бити изабрано лице које 
има научни назив доктора наука и има научне и стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима са рецензијама. У звање ванред-
ног професора може бити изабрано лице које има научни назив докто-
ра наука, више научних радова од значаја за развој науке, објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, ориги-
нално стручно остварење (пројекат, студију и сл), односно руковођење и 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практи-
кум или збирку задатака за ужу научну област и више радова саопште-
них на међународним или домаћим научним скуповима. За асистенте: у 
звање асистента бира се студент докторских студија или кандидат који 
има академски назив магистра наука и који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показују сми-
сао за наставни рад. Изузетно, за наставу на клиничким предметима висо-
кошколска установа бира у звање асистента лице са завршеном одгова-
рајућом здравственом специјализацијом. Ови услови утврђени су Законом 
о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Приштини. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

ош „досИтеј оБрАдовИћ“
38220 Косовска Митровица, Џона Кенедија 17

тел. 028/424-814

Наставник српског језика

Наставник математике
са 14,28% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и омладином; 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. Кан-
дидат треба да поред општих услова испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбама чл. 122 до 123 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Поред пријаве, на конкурс доставити: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству - не 

старије од 6 месеци. Остали докази подносе се пре закључења уговора 
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља школа службеним путем. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњености услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на број 
телефона: 028/424-814.

ош „светИ сАвА“
Сушица

38205 Косовска Грачаница

Наставник разредне наставе

Наставник биологије
за 8 часова недељне норме

Наставник музичке културе
за 5 часова недељне норме

Наставник руског језика
за 4 часа недељне норме, за рад у издвојеном одељењу 

у Сливову

Наставник ТО
за 4 часа недељне норме, за рад у издвојеном одељењу 

у Сливову

Наставник математике
за 8 часова недељне норме, за рад у издвојеном 

одељењу у Сливову

Наставник физике
за 2 часа недељне норме, за рад у издвојеном одељењу 

у Сливову

Наставник хемије
за 2 часа недељне норме, за рад у издвојеном одељењу 

у Сливову

Наставник музичке културе
за 3 часа недељне норме, за рад у издвојеном одељењу 

у Сливову

Наставник биологије
за 4 часа недељне норме, за рад у издвојеном одељењу 

у Сливову

Наставник српског језика
за 9 часова недељне норме, за рад у издвојеном 

одељењу у Сливову, на одређено време до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију). Пријаве на 
конкурс, са наведеном документацијом, доставити лично у секретаријат 
школе или послати поштом на адресу школе. Ближа обавештења могу 
се добити у школи или на бројеве телефона: 038/64-612 и 65-060. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

 наука и образовање
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теХнИЧкА школА „нИколА теслА“
Обилић, 38213 Прилужје

тел. 028/467-556

Руски језик и књижевност
за 20 часова недељно

Математика
за 12 часова недељно

Рударска група предмета
за 4 часа недељно

Економика и организација предузећа
за 2 часа недељно

Група електро предмета
за 7 часова недељно

Ложач парних котлова

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту, 
односно лиценци, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела, уверење надлежног суда и МУП-а. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Документа слати на горе-
наведену адресу.

ош „светозАр МАрковИћ“
Велика Хоча - Ораховац

тел. 029/276-784

Наставник српског језика
за 16 часова недељно

Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 8 часова недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да кандидат испуњава услове из чла-
на 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве сла-
ти на адресу школе или донети лично у секретаријат школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ош „досИтеј оБрАдовИћ“
38430 Ораховац, Видовданска бб

тел. 029/277-919

Наставник математике
за 16 часова недељно

Наставник биологије
за 6 часова недељно

Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 8 часова недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања 

наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да кандидат испуњава услове из чла-
на 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве сла-
ти на адресу школе или донети лично у секретаријат школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ош „МИлАдИн МИтИћ“
38204 Лапље Село

Наставник разредне наставе
за рад у Лапљем Селу

Наставник ромског језика са елементима 
националне културе

за 12 часова

Наставник ликовног образовања
за 3 часа, на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидати испуњавају опште и 
посебне услове који су прописани законом и Правилником о стручној 
спреми наставника. За радно место наставника ромског језика: доказ о 
познавању ромског језика. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о 
стручној спреми и уверење о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе или доставити лично 
администрацији школе.

МедИцИнскА школА грАЧАнИцА
Грачаница

Са издвојеним одељењима у  
Доњој Гуштерици, Племетини и Лепини

Наставник хирургије са негом
за 8 часова

Наставник неуропсихијатрије са негом
за 2 часа

Наставник интерне медицине
за 8 часова

Наставник педијатрије са негом
за 12 часова

Наставник гинекологије и акушерства са негом, 
наставник акушерства и гинекологије са негом, 

наставник гинекологије са негом, наставник 
акушерства са негом

за 13 часова

Наставник дечије неуропсихијатрије  
са негом
за 2 часа

Наставник дечије хирургије са негом
за 2 часа

Наставник хематологије са трансфузиологијом
за 2 часа

Наставник микробиологије и паразитологије са 
епидемиологијом

за 2 часа

Наставник фармацеутске технологије
за 2 часа

Наставник практичне наставе
6 извршилаца са пуном нормом часова и 1 извршилац 

за 4 часа наставе у блоку

 наука и образовање
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Наставник практичне наставе аналитичке хемије 
и фармацеутске технологије

за 9 часова

Наставник практичне наставе лабораторијске 
технике
за 3 часа

Наставник хирургије са негом
за 8 часова, на одређено време до повратка радника са 

боловања

Наставник практичне наставе за гинекологију и 
акушерство са негом

Наставник биохемије  
(теорија и практична настава)

УСЛОВИ: Право учешћа имају сва лица која испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања и имају одгова-
рајућу стручну спрему сходно Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
области здравства и социјалне заштите („Просветни гласник“, бр. 5/91, 
8/2003...8/2008, 8/2011). Уз пријаву на конкурс поднети: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању и оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

крагУјевац

понИштење делА конкурсА 
еконоМскИ ФАкултет
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

Конкурс објављен 15.05.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: сарадник у настави за ужу научну 
област Општа економија и привредни развој, наставни предмет: 
Менаџмент у спољној трговини и основи међународне трговине, 
на одређено време 1 година. У осталом делу конкурс је непро-
мењен.

ИзМенА делА конкурсА 
ФИлолошко - уМетнИЧкИ ФАкултет

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

Конкурс објављен 18.09.2013. године у публикацији „Послови“, 
мења се у називу и условима за радно место: наставник у звање 
доцента или ванредног професора за ужу уметничку област 
Дигитална уметност, на одређено време 5 година и треба исправ-
но да гласи: наставник у звање доцента за ужу уметничку област 
Дигитална уметност, на одређено време 5 година и са следећим 
УСЛОВИМА: високо образовање првог степена и призната умет-
ничка дела. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 
65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), Статутом 
Филолошко - уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године) - (www.filum.kg.аc.rs), 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 
и 32/2013), Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Унивезитета у Крагујевцу, 
бр. 643 од 04.05.2009. године, Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу бр. 659/7 од 
27.09.2012. године и другим актима Факултета и Универзитета 
у Крагујевцу. ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у 
и у штампаној форми); оверена копија диплома; оверена копија 
извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
(оригинал); потврда надлежног органа (полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 
став 3 Закона о високом образовању (оверена копија); мишљење 
студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају 
педагошко искуство у звању доцента у високошколској устано-

ви); за кандидате који се први пут бирају у звање доцента пред-
виђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају 
бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве, као и документација кандидата који не испуња-
вају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва доку-
ментација и оригинални радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимна-
зије или поштом. У осталом делу конкурс је непромењен.

краљево

ош „светИ сАвА“
36103 Рибница, Змај Јовина 1

тел. 036/379-400

Наставник физике
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће образовање сходно члану 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/2011 и 55/13) и сходно Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву на кон-
курс поднети следећу документацију: диплому о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије; потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких 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. Документа 
којима се доказује испуњеност услова конкурса морају бити оригинали 
или оверене фотокопије и не старија од 6 месеци. Пријаве слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити на број телефона: 036/379-400.

ош „попИнскИ БорцИ“
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

Наставник разредне наставе

Наставник руског језика
са 44% радног времена

Наставник биологије
са 15% радног времена

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, са 77% радног времена

Наставник географије
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, 

са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са чл. 8 став 4 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и има одговарајуће образовање, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуње-
ности услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања (посебна потврда да је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије, односно да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), 
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доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања - за извођење наставе на српском јези-
ку (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу школе. Детаљније информације на број телефона: 036/611-440. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „МлАдост“
Врњци - Врњачка Бања

Наставник француског језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, да кандидат има одређену врсту образовања прописану 
чланом 3 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012) за страни језик - француски: 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); психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених и оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључивања уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима вршиће 
надлежна служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела - прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или непосредно 
предати у секретаријату, сваког радног дана.

крУшевац

вИсокА школА струковнИХ 
студИјА зА вАспИтАЧе

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/423-050

Сарадник у настави за извођење вежби у области 
социолошких наука

за 20% радног времена

УСЛОВИ: укупна просечна оцена најмање осам на студијама првог степе-
на дипломских академских или специјалистичких студија. Документацију 
слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ош „досИтеј оБрАдовИћ“
37000 Крушевац, Војислава Илића 5

тел. 037/447-300

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

Наставник немачког језика

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13) - наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основим студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из става 2 и 3 овог члана мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013) - оригинал или оверена фотокопија 
документације. На основу члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) - да 
има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа; 
држављанство Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Документацију слати на наведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „дрАгоМИр МАрковИћ“
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 20

тел. 037/446-890

Помоћни радник - хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе: оригинал или оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверен извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци) и фотокопију личне кар-
те. Пријаве са доказима о испуњености услова за заснивање радног одно-
са доставити на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ИспрАвкА оглАсА  
шосо „веселИн нИколИћ“

37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Оглас објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“, 
исправља се за радна места: 
• наставник математике, у делу УСЛОВИ: професор математике, 
дипломирани математичар; наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособље-
ност или стручну спрему дипломираног дефектолога; дипломи-
рани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом 
методике наставе математика; дипл. дефектолог са завршеном 
вишом педагошком школом, група математика; 
• наставник математике, са 72% радног времена, УСЛОВИ: 
професор математике, дипломирани математичар; наставни-
ци поред наведене стручне спреме морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога; дипл. дефектолог - олигофренолог са савлада-
ним програмом методике наставе математика; дипл. дефектолог 
са завршеном вишом педагошком школом, група математика;
• радно место: наставник у продуженом боравку за рад са уче-
ницима лако ментално ометеним у развоју, на одређено време, 
допуњује се у делу трајања радног односа, тако што се додаје: до 
повратка одсутног запосленог. 
Оглас је у осталом делу непромењен.
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понИштење конкурсА 
предшколскА устАновА 

„нАшА рАдост“
37260 Варварин, Слободе бб

тел. 037/788-346

Конкурс објављен 24.07.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

ош „дрАгоМИр МАрковИћ“
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 20

тел. 037/446-890

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (на студијама другог 
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. година; да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
поседовање држављанства Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује васпитно - образовни рад; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе; нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је дужан да пријаву 
на конкурс својеручно потпише и уз њу поднесе: одговарајуће лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци, подноси се пре закључивања уговора 
о раду); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци или оверена 
фотокопија уверења о држављанству, не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци); доказ о познавању српског језика као језика на ком се изводи 
настава (диплома или уверење о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе); уверење о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о положеном испиту за директора установе (с обзиром да 
Министарство просвете није организовало полагање испита за директора 
установе, пријава која не буде садржала наведени докуменат неће се сма-
трати непотпуном); потврду о радном стажу у просвети; радну биогра-
фију; оквирни план рада за време мандата; доказе о поседовању органи-
зационих способности. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова слати на наведену адресу.

лесковац

ош „вук кАрАЏИћ“
16230 Лебане, 19. август 3

тел. 016/846-292

Педагошки асистент
на одређено време, а најдуже до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, сертификат о пређеним уводним као 
и модуларним обукама које се односе на рад са децом, њиховим породи-
цама и стручним институцијама (обука за педагошког асистента); да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уве-
рење о држављанству; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој спо-
собности подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. У току поступка одлучивања о избору канди-
дата, надлежна служба за запошљавање врши проверу психофизичких 
способности кандидата, применом стандардизованих поступака. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.

ош „вук кАрАЏИћ“
16251 Печењевце, Воја Митровић 4

тел. 016/791-115

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запосленог са функције, 

за рад у централном одељењу школе у Печењевцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању (у скла-
ду са чланом 3 Правилника о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење се подноси 
када одлука о пријему кандидата постане коначна, а пре закључења уго-
вора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела при-
бавља школа, након истека рока за пријављивање кандидата); држављан-
ство РС; проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступа-
ка. Сва тражена документација доставља се у оригиналу или у овереном 
препису. Кандидати су обавезни да у пријави назначе контакт телефон. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „воЖд кАрАђорђе“
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8

тел. 016/284-611

Наставник математике
са 44,44% радног времена

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка наставника са 

неплаћеног одсуства, најдуже до 27.12.2013. године

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

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске  

2013/2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: Кандидати за радна места: наставник математике и наставник 
немачког језика треба да имају одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, у складу са чл. 8 и 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да испуњавају услове за наставника математике, 
односно наставника немачког језика предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). За 
педагошког асистента: најмање IV степен стручне спреме, средња школа, 
уводна обука за педагошког асистента, без обзира на радно искуство. Кан-
дидати треба да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство РС; да знају језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
кандидат треба да приложи у овереној фотокопији: диплому о завршеном 
одговарајућем образовању; уверење о положеном стручном испиту, ако је 
положио овај испит, односно сертификат о уводној обуци за педагошког 
асистента; доказ да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Уверење да кандидат није осуђиван обезбеђује школа по служ-
беној дужности. Кандидат се упућује на тестирање психофизичких способ-
ности код Националне службе за запошљавање - ако уђе у ужи избор. Ако 
је тестирање претходно извршено, навести у пријави датум тестирања. 
Лекарско уверење да је психички, физички и здравствено способан за 
рад са ученицима - кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 наука и образовање
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пу „МИлкА дИМАнИћ“
16210 Власотинце, 12. бригаде 34

Педагошки асистент
на одређено време 12 месеци, до краја радне 

2013/2014. године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање (најмање 
средње образовање); сертификат - савладана обука за педагошког асис-
тента; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се ост-
варује васпитно - образовни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас 
достави: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, сертификат - 
савладана обука за педагошког асистента - оверена копија, уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них. Доказ да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључивања уговора о раду, а доказ 
из чл. 120 ст. 1 тачка 3 прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир.

ош „БорА стАнковИћ“
16203 Вучје

тел. 016/3427-124

Наставник математике
са 33% радног времена

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати 
су дужни да испуњавају следеће услове: да имају школску спрему пропи-
сану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да знају 
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Доказ да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђи-
ван прибавља школа.

предшколскА устАновА 
деЧјИ вртИћ „МлАдост“

16240 Медвеђа, Васе Смајића 16
тел. 016/891-137

Васпитач
за рад у васпитној групи на албанском језику у Медвеђи 

и Тупалу

Васпитач
за рад у васпитној групи на албанском језику у 

Сијаринској Бањи и Равној Бањи

Васпитач
за рад у васпитној групи на албанском језику у Капиту и 

Ђулекару

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме. Кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом, 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. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених), 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и потврду 
из суда. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду.

Кувар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, уверење о 
здравственој способности - да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије. Рок з пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
и потврду из суда. Лекарско уверење се доставља пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу. Контакт телефон: 
016/891-137.

ош „костА стАМенковИћ“
16000 Лесковац, Норвежанска 36

тел. 016/3432-888

Професор физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), односно основне студије у 
трајању од најмање 4 године у наведеном занимању, сходно чл. 8 став 2 
тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз писмену пријаву 
кандидати достављају: диплому о завршеном факултету и уверење о 
држављанству. Копије дипломе и држављанства морају бити оверене. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ош „рАдоје доМАновИћ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Помоћни радник - спремач
са 75% радног времена, за рад у подручном одељењу у 

Доњем Крајинцу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа у скла-
ду са Правилником о организацији и систематизацији послова и задатака 
102/10; општи услови - члан 120 ЗОСОВ-а. Кандидати су дужни да доставе 
следећу документацију: оверену фотокопију/оригинал дипломе о струч-
ној спреми; оверену фотокопију/оригинал извод из матичне књиге рође-
них - не старији од 6 месеци; оверену фотокопију/оригинал уверења о 
држављанству - не старије од 6 месеци). Оверена фотокопија је фотоко-
пија оригиналног документа која се оверава печатом код надлежног орга-
на. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) се подноси пре закључења 
уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља школа. Благо-
временом пријавом сматраће се пријава која је предата у року утврђеном 
конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуњава услове наведене у кон-
курсу. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци директора школе, 
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

лоЗница

средњА школА крупАњ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16

тел. 015/581-143

Наставник енглеског језика

Наставник француског језика
са 44% радног времена

Наставник латинског језика
са 22% радног времена

Наставник психологије
са 10% радног времена

 наука и образовање
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Наставник социологије
са 30% радног времена

Наставник физике
са 70% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог са јавне функције

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат треба да има и одгова-
рајуће високо образовање, у складу са чл. 8 став 2 Закона и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - школа прибавља службеним 
путем; држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно - 
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, са биографијом, доставити: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном образовању и одговарајући доказ да је кандидат 
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу. У поступку одлучивања о 
избору наставника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са ученицима, у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку проце-
ну способности кандидата за рад са ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве 
слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „БрАћА рИБАр“
15317 Доња Борина
тел. 015/7796-048

Наставник биологије
са 50% норме (10 часова), на одређено време

Наставник математике
са 44% норме (8 часова)

УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена копија, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија, лекарско уверење (подноси се пре закључења угово-
ра о раду), уверење о неосуђиваности (прибавља школа). Избор између 
пријављених кандидата биће извршен у року од 30 дана од истека рока 
за пријаву на оглас. У поступку одлучивања о избору наставника дирек-
тор прибавља мишљење школског одбора, након извршене претходне 
провере психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких 
способности кандидата врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За конкурс“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „петАр врАголИћ“
15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник српског језика
са 94% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Врхпоље

Наставник српског језика
са 94% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Доња Љубовиђа

Наставник српског језика
са 94% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Доња Оровица

Наставник српског језика
са 25% радног времена, на одређено време, а најдуже 
до краја школске 2013/2014. године, за рад у матичној 

школи у Љубовији

Наставник српског језика
са 25% радног времена, на одређено време, а најдуже 
до краја школске 2013/2014. године, за рад у матичној 

школи у Љубовији

Наставник руског језика
за рад у издвојеним одељењима Узовница, Црнча, 

Селенац, Рујевац, Грачаница, Цапарић, Лукића Брдо и 
Грчић

Наставник руског језика
за рад у издвојеним одељењима Леовић, Горње Кошље, 
Савковић, Гребен, Оровичка Планина, Доња Оровица, 
Горња Оровица, Доња Љубовиђа, Горња Љубовиђа и 

Врхпоље

Наставник руског језика
са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Доња Оровица

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 

радника, а најдуже до краја школске 2013/2014. 
године, за рад у издвојеним одељењима Доња Оровица 

и Горња Трешњица

Наставник физике
са 40% радног времена, за рад у издвојеним 

одељењима Узовница са 10% и Горња Трешњица са 
30% радног времена

Наставник техничког образовања
за рад у издвојеним одељењима Горња Трешњица, 

Узовница и Врхпоље

Наставник техничког образовања
са 20% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Горња Трешњица

Наставник историје
са 90% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Узовница са 35%, Горњој Трешњици са 10%, Доњој 
Оровици са 35% и матичној школи у Љубовији са 10% 

радног времена

Наставник географије
са 55% радног времена, на одређено време до повратка 

радника, а најдуже до краја школске 2013/2014. 
године, за рад у издвојеним одељењима Доња Оровица 

и Горња Трешњица

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена, на одређено време, а најдуже 
до краја школске 2013/2014. године, за рад у матичној 

школи у Љубовији

Наставник математике
са 44% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Узовница

Наставник математике
са 22% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Доња Љубовиђа

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Врхпоље

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Доња Оровица

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Горња Трешњица
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Наставник математике
са 22% радног времена, за рад у матичној школи у 

Љубовији

Наставник хемије
са 60% радног времена, на одређено време, а 

најдуже до краја школске 2013/2014. године, за рад у 
издвојеним одељењима Узовница и Доња Љубовиђа

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена, на одређено време, а 

најдуже до краја школске 2013/2014. године, за рад 
у издвојеним одељењима Горња Трешњица и Доња 

Љубовиђа

Наставник физичког васпитања
за рад у издвојеним одељењима Доња Оровица и Доња 

Љубовиђа

Наставник информатике и рачунарства
са 85% радног времена, на одређено време, а 

најдуже до краја школске 2013/2014. године, за рад у 
издвојеним одељењима Узовница, Доња Оровица, Доња 

Љубовиђа, Врхпоље и Горња Трешњица

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Црнча

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 
боловања, за рад у издвојеном одељењу Горње Кошље

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања, за рад у издвојеном одељењу Лукића Брдо

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; држављанство Републике Србије; да кандидати нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, као и 
да имају психофизичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима и знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова огласа слати на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

Помоћни радник
за рад у матичној школи у Љубовији

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима, да кандидати нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Као доказе о испуњености 
услова уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од шест 
месеци, уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова 
огласа слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ниш

нИшкИ сИМФонИјскИ оркестАр
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 16

тел. 018/246-620

III хорна

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет музичке уметности, дувач-
ки одсек, смер хорна; IV степен стручне спреме, музичка школа, дувач-
ки одсек, смер хорна; провера радних способности. Уз пријаву доставити 
диплому.

МАшИнскА школА нИш
18000 Ниш, Шумадијска 1а

тел. 018/4263-101

Наставник пројектовања технолошких система

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер 
машинства, професор машинства, мастер инжењер машинства, претходно 
завршене студије првог степена - основне академске студије у области 
машинства.

Наставник моделирања машинских елемената и 
конструкција

са 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер 
машинства, професор машинства, мастер инжењер машинства, претходно 
завршене студије првог степена - основне академске студије у области 
машинства.

Наставник програмирања за компјутерски 
управљане машине

са 90% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер 
машинства, мастер инжењер машинства, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије у области машинства.

Наставник технологије за компјутерски 
управљане машине

са 40% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер 
машинства, мастер инжењер машинства, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије у области машинства.

Наставник возних средстава и вуче возова
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички сао-
браћај и транспорт, дипломирани машински инжењер, група за железнич-
ко машинство, дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани 
машински инжењер, мастер инжењер машинства, претходно завршене 
основне академске студије у области машинског инжењерства на студијс-
ком програму, односно модулу железничко машинство, мастер инжењер 
саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области сао-
браћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу желез-
нички саобраћај и транспорт.

Наставник употребе вучених возила
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички сао-
браћај и транспорт, дипломирани машински инжењер, група за железнич-
ко машинство, дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани 
машински инжењер, мастер инжењер машинства, претходно завршене 
основне академске студије у области машинског инжењерства на студијс-
ком програму, односно модулу железничко машинство, мастер инжењер 
саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области сао-
браћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу желез-
нички саобраћај и транспорт.

Наставник техничке комуникације
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани 
машински инжењер, дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипло-
мирани инжењер саобраћаја, дипломирани инжењер грађевинарства, 
смер за путеве и железнице, дипломирани инжењер архитектуре, профе-
сор машинства, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењерства, мастер инжењер 
машинства, претходно завршене основне академске студије у области 
машинског инжењерства, мастер инжењер грађевинарства, претходно 
завршене основне академске студије у области грађевинског инжењер-
ства, мастер инжењер архитектуре, претходно завршене основне академ-
ске студије у области архитектуре.
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Наставник транспортног права и шпедиције
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економист, смерови за пословне финансије и рачу-
новодство или општа економија, дипломирани правник, дипломирани сао-
браћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, мастер 
инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у 
области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским или 
мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета, мас-
тер економиста, претходно завршене основне академске студије у области 
економије, мастер правник, претходно завршене основне академске сту-
дије у области правних наука.

Наставник транспортног права, маркетинга и 
шпедиције

са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник, дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани економист, мас-
тер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије 
у области саобраћајног инжењерства ако су на основним академским или 
мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета, мас-
тер економиста, претходно завршене основне академске студије у области 
економије, мастер правник, претходно завршене основне академске сту-
дије у области правних наука.

Наставник пословне комуникације
са 15% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економист, дипломирани инжењер организације 
рада, дипломирани правник, дипломирани менаџер, мастер инжењер сао-
браћаја, претходно завршене основне академске студије у области сао-
браћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: желез-
нички саобраћај и транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт 
- транспорт, поштански саобраћај и мреже, мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије у области економије, мастер 
инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске 
студије у области организационих наука на студијском програму, однос-
но модулу менаџмент, мастер правник, претходно завршене основне ака-
демске студије у области права, мастер менаџер, претходно завршене 
основне академске студије у области менаџмента.

Наставник организације превоза путника
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички сао-
браћај и транспорт, дипломирани економист, дипломирани правник, мас-
тер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије 
у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 
модулу железнички саобраћај и транспорт.

Наставник организације превоза ствари
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички сао-
браћај и транспорт, дипломирани економист, дипломирани правник, мас-
тер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије 
у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 
модулу железнички саобраћај и транспорт.

Наставник технологије превоза путника
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички сао-
браћај и транспорт, дипломирани економист, дипломирани правник, мас-
тер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије 
у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 
модулу железнички саобраћај и транспорт.

Наставник организације железничког саобраћаја
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички сао-
браћај и транспорт, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт.

Наставник експлоатације вучених возила
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички сао-
браћај и транспорт, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт.

Наставник основа саобраћаја и транспорта
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије у области саобраћајног инжењерства.

Наставник технологије железничког саобраћаја
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички сао-
браћај и транспорт, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт.

Наставник железничких возила
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани 
машински инжењер, дипломирани машински инжењер, група за желез-
ничко машинство, дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломи-
рани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт, мастер инжењер машинства, претходно завршене 
основне академске студије у области машинског инжењерства на студијс-
ком програму, односно модулу железничко машинство, мастер инжењер 
саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области сао-
браћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу желез-
нички саобраћај и транспорт.

Наставник практичне наставе за образовни 
профил: транспортни комерцијалиста

са 15% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички сао-
браћај и транспорт, дипломирани економист, инжењер саобраћаја, смер 
железнички, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском 
програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт, дипломи-
рани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области 
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу 
железнички саобраћај и транспорт, специјалиста струковни инжењер 
саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије на студијском 
програму железнички саобраћај, струковни инжењер саобраћаја, завр-
шене основне струковне студије на студијском програму железнички сао-
браћај, мастер економиста, претходно завршене основне академске сту-
дије у области економије, специјалиста струковни економиста, претходно 
завршене основне струковне студије из области економије.

ОСТАЛО: Поред услова у погледу образовања, кандидат не сме да буде 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених, односно венчаних. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

МАшИнскА школА нИш
18000 Ниш, Шумадијска 1а

тел. 018/4263-101

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа. Поред услова у погледу образовања, 
кандидат не сме да буде осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној 
фотокопији: диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених, односно венчаних. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.
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ош „љупЧе нИколИћ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

тел. 018/800-109

Наставник грађанског васпитања
други циклус основног образовања и васпитања, са 

95% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 
године

УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или основне студије у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - образовни 
профил: професор педагогије; дипломирани педагог, општи смер или смер 
школске педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; професор 
психологије; дипломирани психолог, општи смер или смер школске психо-
логије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско 
- клинички психолог; лице које испуњава услове да изводи наставу из 
предмета страни језик, у складу са Правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; дипло-
мирани социјални радник са положеним стручним испитом, односно испи-
том за лиценцу у области образовања; дипломирани педагог; професор 
географије; дипломирани географ; лице које испуњава услове да изво-
ди наставу из предмета српски језик, у складу са Правилником којим је 
прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; мастер педагог; мастер психолог; мастер филолог; мастер профе-
сор језика и књижевности; дипломирани психолог - мастер; дипломирани 
педагог - мастер; мастер географ; дипломирани географ - мастер; мастер 
професор географије; лице које испуњава услове да изводи наставу из 
предмета историја, у складу са Правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; лице 
које испуњава услове за обављање стручних послова: социјални радник, 
дефектолог, логопед и андрагог. Савладан програм обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред: Обу-
ка за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, 
Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, Еду-
кација за ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица 
добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни 
клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте 
или завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања 
на одговарајућој високошколској установи.

Наставник српског језика
са 77% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или основне студије у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
- образовни профил: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књи-
жевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; про-
фесор 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 фило-
лог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком; дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима; професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенс-
ким 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 
српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; про-
фесор 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 књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија - српски језик 
и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грами: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија - српски језик и лингвистика).

Наставник историје
са 75% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по про-

пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или основне студије у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - образовни 
профил: професор историје; професор историје и географије; дипломира-
ни 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: Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, држављанство 
Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: дипло-
му о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о савладаном програму обуке за извођење наста-
ве грађанског васпитања за други циклус основног образовања и васпи-
тања, односно уверења о завршеним програмима (само за наставника 
грађанског васпитања). Рок за пријаву је 15 дана.

нови паЗар

предшколскА устАновА „МлАдост“
36300 Нови Пазар, Луг 1

тел. 020/312-763

Референт за упис и наплату услуга установа
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (средња стручна 
спрема - економска школа или гимназија) - IV степен, познавање рада на 
рачунару, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 
120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: 
оригинал или оверену фотокопију диломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа, а 
лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс, уз потребну документацију и краћу 
биографију, кандидати могу слати на горенаведену адресу или доставити 
лично.

Спремачица
на одређено време, а најдуже до 31.08.2014. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (завршена основна 
школа), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву приложити следећу докумен-
тацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван - прибавља установа, 
а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс, уз потребну документацију и краћу 
биографију, кандидати шаљу на горенаведену адресу.

 наука и образовање

 

највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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предшколскА устАновА „МлАдост“
36300 Нови Пазар, Луг 1

тел. 020/312-763

Васпитач

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, са 75% радног временена
8 извршилаца

Васпитач
на одређено време до 30.06.2014. године, са 75% 

радног времена
6 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) у трајању од три годи-
не или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач; да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; потврду или уверење висо-
кошколске установе да је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или оверену фотокопију уверења да је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, потврду или уверење да је положио испит 
из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; уверење да није осуђиван - прибавља установа; лекарско 
уверење изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс, уз потребну документацију и краћу биогра-
фију, кандидати могу доставити на горенаведену адресу или лично.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (завршена медицин-
ска школа васпитачког смера или одговарајуће више образовање, однос-
но високо образовање на студијама првог степена - основне струковне 
студије, за рад са децом јасленог узраста - васпитач); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно - васпитни 
рад (српски језик). Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, 
потврду или уверење да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће школске установе; уверење да није осуђиван - прибавља 
установа; лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења 
угоовра о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс, уз потребну документацију, кан-
дидати могу слати на горенаведену адресу или доставити лично.

нови са д

ош „БрАнко рАдИЧевИћ“
21471 Равно Село, Маршала Тита 112

тел. 021/2022-016

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање стечено на студија-
ма 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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12). Кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс доставити: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију) и оверену копију дипломе. Пре закључења уговора о раду изабрани 
кандидат је дужан да достави лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима. Уверење да кан-
дидат није осуђиван прибавља школа. Пријаве слати на наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“ или предати лично секретару школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

МедИцИнскА школА „7. АпрИл“
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1

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

Наставник вежби у блоку - Прва помоћ
за 50% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматологије; дипломирани фармаце-
ут; професор народне одбране; дипломирани педагог за народну одбрану; 
виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; орга-
низатор здравствене неге; специјалиста доктор медицине, одговарајуће 
специјализације; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломира-
на медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; 
дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјал-
ни педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра 
хируршког смера; виши медицински техничар; виша медицинска сестра. 
Лице из алинеје десете до двадесет друге ове тачке треба да има прет-
ходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална 
заштита, а лице из алинеја тринаеста до седамнаесте треба да има и прет-
ходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник здравствене нега - теорија
на словачком наставном језику, за 52% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки 
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струков-
ну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге, виша медицинска сестра специјалиста, струковна медицин-
ска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, 
дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог, 
дипломирани специјални педагог, професор педагогије, виша медицин-
ска сестра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, 
виша медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар. 
Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада 
здравство и социјална заштита, а лица са стручном спремом: дипломира-
ни психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог, дипломира-
ни специјални педагог - стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник стручних предмета на образовном 
профилу: стоматолошка сестра - техничар

за 55% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије.

 наука и образовање
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Наставник медицинске биохемије - теорија
за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохе-
мију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипломи-
рани фармацеут; дипломирани биохемичар; дипломирани фармацеут 
- медицински биохемичар, специјалиста доктор медицине, специјалиста 
клиничке биохемије; магистар фармације - медицински биохемичар; мас-
тер биохемичар.

Наставник вежби у блоку стручних предмета на 
образовном профилу: лабораторијски техничар

за 25% радног времена

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор 
медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипл. фармацеут; дипл. 
биохемичар; виши лабораторијски техничар; дипломирани фармацеут 
- медицински биохемичар; струковни санитарно - еколошки инжењер, 
струковни медицинско - лабораторијски технолог; специјалиста струков-
ни санитарно - еколошки инжењер; специјалиста струковни медицинско 
- лабораторијски технолог; виши медицинско - лабораторијски техничар.

Наставник вежби и вежби у блоку стручних 
предмета на образовном профилу: 

 фармацеутски техничар
за 37% радног времена

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор 
медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипл. фармацеут; дипл. 
биохемичар; дипл. фармацеут - медицински биохемичар; магистар фарма-
ције; специјалиста струковни санитарно - еколошки инжењер.

Наставник микробиологије и паразитологије са 
епидемиологијом - теорија

за 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију; 
доктор медицине, специјалиста епидемиолог; доктор медицине; специја-
листа доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију; спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологије.

Наставник хематологије са трансфузиологијом - 
теорија

за 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну медицину; доктор 
медицине, специјалиста за трансфузиологију, специјалиста доктор меди-
цине, специјалиста интерне медицине; специјалиста доктор медицине, 
специјалиста трансфузиолог.

Наставник токсиколошке хемије - теорија
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за токсиколошку хемију; 
дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохе-
мичар; магистар фармације; магистар фармације - медицински биохе-
мичар; специјалиста фармације - медицински биохемичар; специјалиста 
фармације, специјалиста токсиколошке хемије.

Наставник естетске хирургије са негом - теорија
за 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за пластичну и реконструктивну 
хирургију; доктор медицине, специјалиста пластичне и реконструктивне 
хирургије.

Наставник теорије, вежби и вежби у блоку - 
дерматологија са негом

за 72% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за дерматовенерологију; спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.

Наставник инфектологије са негом - теорија
за 50% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста инфектолог; специјалиста док-
тор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник инфектологије са негом - теорија
на мађарском наставном језику, за 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста инфектолог; специјалиста док-
тор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник интерне медицинаеса негом - теорија
на мађарском наставном језику, за 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за интерну медицину; специја-
листа доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Наставник неуропсихијатрије са негом - теорија
на мађарском наставном језику, за 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за неуропсихијатрију; специја-
листа доктор медицине, специјалиста неурологије; специјалиста доктор 
медицине, специјалиста психијатрије.

Наставник педијатрије са негом - теорија
на мађарском наставном језику, за 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за педијатрију; лекар, спе-
цијалиста из педијатрије; специјалиста доктор медицине, специјалиста 
педијатар.

Наставник прве помоћи и здравствене заштита 
са првом помоћи - вежбе у блоку

за 25% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматологије; дипломирани фармаце-
ут; професор народне одбране; дипломирани педагог за народну одбрану; 
виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; орга-
низатор здравствене неге; специјалиста доктор медицине, одговарајуће 
специјализације; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломира-
на медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; 
дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјал-
ни педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра 
хируршког смера; виши медицински техничар; виша медицинска сестра. 
Лице из алинеје десете до двадесет друге ове тачке треба да има прет-
ходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална 
заштита, а лице из алинеја тринаеста до седамнаесте треба да има и прет-
ходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник здравствене неге - теорија и вежбе, 
на образовном профилу: гинеколошко - 

акушерска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки 
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струков-
ну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге, виша медицинска сестра; специјалиста струковна медицин-
ска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; 
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицин-
ска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. 
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете 
до дванаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској 
школи.

Наставник здравствене неге - теорија и вежбе, 
на образовном профилу: медицинска сестра - 

техничар
на одређено време, најдуже до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки 
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струков-
ну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге, виша медицинска сестра; специјалиста струковна медицин-
ска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; 
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицин-
ска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. 
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Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете 
до дванаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској 
школи.

Наставник вежби у блоку - Прва помоћ
на мађарском наставном језику, за 35% радног 

времена, на одређено време, најдуже до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматологије; дипломирани фармаце-
ут; професор народне одбране; дипломирани педагог за народну одбрану; 
виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; орга-
низатор здравствене неге; специјалиста доктор медицине, одговарајуће 
специјализације; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломира-
на медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; 
дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјал-
ни педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра 
хируршког смера; виши медицински техничар; виша медицинска сестра. 
Лице из алинеје десете до двадесет друге ове тачке треба да има прет-
ходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална 
заштита, а лице из алинеја тринаеста до седамнаесте треба да има и прет-
ходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник здравствене неге и педијатрије са 
негом - вежбе

за 30% радног времена, на одређено време, најдуже до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки 
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струков-
ну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге, виша медицинска сестра; специјалиста струковна медицин-
ска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; 
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицин-
ска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. 
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете 
до дванаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској 
школи.

Наставник вежби за наставни предмет 
гинекологија са негом

на мађарском наставном језику, за 10% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки 
инжењер - специјалиста са претходно стеченимобразовањем за струковну 
медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравстве-
не неге; виша медицинска сестра; виша гинеколошко - акушерска сестра; 
специјалиста струковна медицинска сестра; специјалиста струковна меди-
цинска сестра бабица; дипломирана медицинска сестра; мастер медицин-
ска сестра, дипломирани психолог; дипломирана медицинска сестра; мас-
тер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; 
дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педа-
гогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар. Лице треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада здравство и социјална заштита (педијатријска сес-
тра - техничар), а лице из алинеја осма до дванаесте треба да има прет-
ходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник здравствене неге и педијатрије са 
негом - вежбе

за 50% радног времена, на одређено време, најдуже до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки 
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струков-
ну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге, виша медицинска сестра; специјалиста струковна медицин-
ска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; 
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицин-
ска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. 
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете 
до дванаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској 
школи.

Наставник здравствене неге - вежбе и интерна 
медицина са негом - вежбе у блоку

за 33% радног времена, на одређено време, најдуже до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки 
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струков-
ну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге, виша медицинска сестра; специјалиста струковна медицин-
ска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; 
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска 
сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша 
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. Лице из 
ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете до дванаес-
те треба да има и стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник здравствене неге и хирургије са негом 
- вежбе и настава у блоку

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки 
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струков-
ну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге, виша медицинска сестра; специјалиста струковна медицин-
ска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; 
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска 
сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша 
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. Лице из 
ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете до дванаес-
те треба да има и стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник историје
за 50% радног времена, на одређено време, најдуже до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор историје 
- географије.

Наставник општестручних предмета
на словачком наставном језику, за 67% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник физичког васпитања
за 80% радног времена, на одређено време, најдуже до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физич-
ке културе; професор физичке културе; професор физичког васпитања 
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор 
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани про-
фесор физичког васпитања и спорта - мастер.

Наставник физике
на словачком наставном језику, за 20% радног времена

УСЛОВИ: професор физике; дипл. физичар; дипл. астрофизичар; про-
фесор физике - хемије; дипл. инжењер физике, смер теоријска физика; 
дипл. физичар за општу физику; дипл. физичар за примењену физику; 
дипл. физичар - информатичар; професор физике за средњу школу; дипл. 
физичар за теоријску и експерименталну физику; дипл. физичар истражи-
вач; дипл. физичар за примењену физику и информатику; дипл. физичар 
- медицинске физике; дипл. професор физике - мастер; дипл. физичар 
- мастер; дипл. физичар, мастер физике - метеорологије; дипл. физичар, 
мастер физике - астрономије; дипл. физичар мастер медицинске физи-
ке; дипл. професор физике - хемије - мастер; дипл. професор физике - 
информатике - мастер; дипл. физичар, професор физике - мастер; дипл. 
физичар, теоријска и експериментална физика - мастер; дипл. физичар, 
примењена и компјутерска физика - мастер; дипл. физичар примењена 
физика и информатика - мастер.

Наставник ликовне културе
на словачком наставном језику,  

за 5% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипл. сликар - професор ликовне 
културе; академски сликар - ликовни педагог; дипл. вајар - професор 
ликовне културе; академски вајар - ликовни педагог; дипл. графич-
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ки дизајнер - професор ликовне културе; академски графичар - ликов-
ни педагог; дипл. графичар - професор ликовне културе; дипл. уметник 
фотографије - професор ликовне културе; дипл. уметник нових ликовних 
медија - професор ликовне културе; дипл. графичар визуелних кому-
никација - професор ликовне културе; професор или дипл. историчар 
уметности; дипл. сликар; дипл. вајар; дипл. графичар; дипл. графички 
дизајнер; дипл. архитекта унутрашње архитектуре; дипл. сликар зидног 
сликарства; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице 
са завршеним факултетом ликовних уметности.

Наставник латинског језика
на словачком наставном језику,  

за 10% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог који је савладао 
наставни план и програм високог образовања из предмета латински језик 
у трајању од најмање четири семестра; професор класични филолог.

Наставник енглеског језика
на словачком наставном језику,  

за 20% радног времена

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

Наставник медицинске биохемије – теорија
на мађарском наставном језику,  

за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор 
медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипл. фармацеут; дипл. 
биохемичар; дипл. фармацеут - медицински биохемичар, специјалиста 
доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије; магистар фармације 
- медицински биохемичар; мастер биохемичар.

Наставник рачунарства и информатике
на словачком наставном језику,  

за 20% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар, 
професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунар-
ство и информатика; професор математике и рачунарства; дипломира-
ни инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипломира-
ни инжењер елфектронике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани 
инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер орга-
низације за информационе системе или дипломирани инжењер организа-
ционих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и 
технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско - 
организациони, економска статистика и информатика, економска статис-
тика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, инфор-
матика и квантна економија; професор технике и информатике; дипл. 
математичар.

ОСТАЛО: Услови конкурса су прописани Законом о основама система 
образовања и васпитања РС, Законом о средњој школи РС и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...8/2011 и 9/2013). У радни однос може бити примљен само кандидат 
који испуњава услове прописане Законом о основама система образовања 
и васпитања, и то следеће услове: да има одговарајуће образовање, да 
испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз 
потписану пријаву на конкурс са јасно назначеним радним местом за које 
конкурише, кандидат је дужан да поднесе и одговарајуће веродостојне 
доказе (оригинал или оверена фотокопија): дипломе о стеченом образо-
вању; уверења о држављанству РС; доказа о знању језика на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад (за предмете на словачком и мађарском 
наставном језику); друго (кандидат код пријаве на конкурс може да под-
несе и посебно лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, доказ о лиценци - стручном 
испиту за наставника - ако кандидат поседује). Кандидати ће у поступ-
ку одлучивања о избору наставника бити подвргнути претходној провери 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју ће вршити 
Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Сад. Пријаву слати 
препорученом поштом или лично на протокол школе.

ФАкултет теХнИЧкИХ нАукА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Мехатроника, роботика и 

аутоматизација

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер техничких наука из области 
мехатронике, студент докторских студија мехатронике и услови прописа-
ни чланом 72 Закона о високом образовању. Приложити: молбу за избор 
у звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже научне 
области), доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, ове-
рене фотокопије диплома, доказ о држављанству, свим дипломама сте-
ченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, 
списак објављених научних радова, књиге и саме радове, уверење о одо-
бреној докторској дисертацији или уверење о упису на докторске студије, 
односно уверење о упису на мастер студије. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ош „МИрослАв АнтИћ“
21410 Футог, Раде Кончара 2

тел/факс: 021/2992-268
e-mail: оsmiroslavantic@neobee.net

Наставник математике
за 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен кандидат под условима 
прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање прописано Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012); да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому и уверење о држављанству; лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду; док уверење о некажњавању прибавља шко-
ла. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

предшколскА устАновА „плАвИ ЧуперАк“
21240 Тител, Доситејева бб

Васпитач
за рад у јаслицама са децом од 2 до 3 године

УСЛОВИ: Послове васпитача може да обавља лице које испуњава усло-
ве прописане законом и има одговарајуће образовање прописано у чл. 39 
Закона о предшколском васпитању и образовању, став 1 тачка 1, тј. лице 
које има средње образовање - медицинска сестра - васпитач и да има одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије), на којима је оспо-
собљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач, да испуњава и опште 
услове за пријем у радни однос предвиђене чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13). Уз пријаву поднети: краћу биографију, оригинал или оверену 
копију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из члана 120 став 
1 тачка 2 подноси се пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколскА устАновА „рАдосно 
детИњство“

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439

e-mail: puns@nspoint.net

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима про-
писаним законом, и ако има: одговарајуће образовање, психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има доказ о 
познавању ромског језика, да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ош „БрАтство И једИнство“
26310 Алибунар, Вука Караџића 4

Наставник географије
са 7 часова наставе недељно, за рад у издвојеном 
одељењу у Селеушу, образовно-васпитни рад се 

остварује на румунском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред законом прописаних општих 
услова, и следеће услове: професор географије, дипломирани географ, 
професор географије и историје, дипломирани професор биологије и гео-
графије, дипломирани професор географије и информатике, професор 
биологије - географије, професор физике - географије, професор геогра-
фије - информатике, дипломирани професор географије - мастер, дипло-
мирани географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор биологије и географије, мастер професор географије 
и информатике, дипломирани географ - просторни планер. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да 
имају завршене основне академске студије студијског програма: геогра-
фија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне студије географије и инфор-
матике; одговарајуће образовање у складу са чланом 8 и да испуњава 
услове из чл. 120 и 121 ст. 7, 8 и 10 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидат подноси и доказ о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на румунском језику или о положеном испиту из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе је обавезан.

Наставник физике
са 6 часова наставе недељно, за рад у издвојеном 
одељењу у Селеушу, образовно-васпитни рад се 

остварује на румунском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред законом прописаних општих 
услова, и следеће услове: професор физике, дипломирани физичар, про-
фесор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, профе-
сор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе 
технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, 
дипломирани физичар за примењену физику и информатику, профе-
сор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, 
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, 
дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани 
физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експе-
рименталну 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, дипломирани физичар - мастер физи-
ке - 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 - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за 
основну школу - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области физике; одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 и да испуњава услове из чл. 120 и 121 став 7, 8 и 10 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидат подноси и доказ о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на румунском језику 
или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе је обавезан.

Наставник математике
са 18 часова наставе недељно, за рад у Алибунару и 

издвојеном одељењу у Селеушу, образовно-васпитни 
рад се остварује на српском и румунском  

наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред законом прописаних општих 
услова, и следеће услове: професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломира-
ни математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, професор информа-

тике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - мате-
матика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломи-
рани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор 
информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, 
дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - 
мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани мате-
матичар - 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 - мате-
матике, професор математике - теоријско усмерење, професор матема-
тике - 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 програ-
мима из области математике или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике, односно математике и информати-
ке; одговарајуће образовање у складу са чланом 8 и да испуњава услове 
из чл. 120 и 121 ст. 7, 8 и 10 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат подноси и доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад.

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (до повратка радника са функције), са 
4 часа наставе недељно, образовно-васпитни рад се 

остварује на румунском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред законом прописаних општих 
услова, и следеће услове: професор историје, професор историје и геогра-
фије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар 
- мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани - мастер треба да имају завршене основне академске студије исто-
рије; одговарајуће образовање у складу са чланом 8 и да испуњава услове 
из чл. 120 и 121 ст. 7, 8 и 10 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат подноси и доказ о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на румунском језику или о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе је обавезан.

Наставник биологије
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 10 
часова наставе недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред законом прописаних општих 
услова, и следеће услове: професор биологије, дипломирани биолог, 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и 
хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломира-
ни биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор 
биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије 
- физике, професор биологије - информатике, професор биологије - мате-
матике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог 
- мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломира-
ни професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни 
биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер 
биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и геогра-
фије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске сту-
дије биологије; одговарајуће образовање у складу са чланом 8 и испуњава 
услове из чл. 120 и 121 ст. 7, 8 и 10 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидат подноси и доказ о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику или о положеном испиту из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе је обавезан.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 18 
часова наставе недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред законом прописаних општих 
услова и следеће услове: професор српског језика и књижевности, про-
фесор 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 јужнос-
ловенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јуж-
нословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор 
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за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно - васпитни рад изводи на мађарском, однос-
но 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, про-
фесор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањи-
не, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компа-
ратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија - срп-
ски језик и лингвистика, Српска књижевност и језик са компаратистиком), 
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 фило-
логија - српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност); одговарајуће образовање у 
складу са чланом 8 и да испуњава услове из чл. 120 и 121 ст. 7, 8 и 10 
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат подноси 
и доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском 
језику или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе је обавезан.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву на конкурс; доказ о стеченом висо-
ком образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или 
оверену фотокопију потврде/уверења одговарајуће високошколске уста-
нове о броју бодова или положеним испитима из педагогије и психологије 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу); извод из матичне књиге рођених - на новом обрасцу 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); фотокопију радне књи-
жице. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима подноси се школи, пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ 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 службе-
ној дужности. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену спо-
собности. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), назначи-
ти у пријави када је и где извршена процена. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребним при-
лозима, којима се доказује да испуњава услове конкурса, кандидат треба 
да достави искључиво поштом на наведену адресу школе и исти се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће 
бити узете у разматрање. Бројеви телефона за информације: 013/641-005 
и 013/2100-164.

предшколскА устАновА „нАшА рАдост“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10

тел. 013/742-812

Кувар

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: КВ или ВК, смер 
кувар, једна година радног искуства, да има психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству РС и диплому или уверење о стеченом образовању. 
Наведена документа се подносе у оригиналу или у фотокопији која мора 
бити уредно оверена. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по 
службеној дужности, а уверење о психофизичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом подноси изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве послати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

пирот

ош „8. септеМБАр“
18300 Пирот, Данила Киша 21

Руководилац рачуноводства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет.

Руковалац парним котловима

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро струке и положен 
испит за руковаоца парних котлова са механичким ложењем.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да 
има одговарајуће образовање и држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању и уверење о држављанству. Конкурс је 
отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима слати на адресу 
школе.

пу „ЧИкА јовА зМАј“
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Референт - контиста финансијско - 
рачуноводствени радник

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који поседује одго-
варајуће образовање - средње образовање, IV степен стручне спреме, 
економског или другог смера. Поред поседовања одговарајућег образо-
вања, потребно је да кандидат испуњава и следеће услове: поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (фотокопија уверења о држављан-
ству); оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ош „љупЧе шпАнАц“
18310 Бела Паланка, Светосавска бб

тел. 018/855-077

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, лице које је завршило уводну 
обуку за педагошког асистента; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију сер-
тификата о завршеној обуци за педагошког асистента и оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од шест месеци). Пријаве доста-
вити на адресу школе.
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пож аревац

ош „вук кАрАЏИћ“
12000 Пожаревац, Моравска 2

тел. 012/223-375

Наставник математике

Наставник математике
са 20% радног времена

Школски педагог

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене, са 

55% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене

Благајник
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
знају језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; одговарајуће 
образовање: кандидати за радно место наставника треба да испуњавају 
услове из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/13 - даље: Закон), што 
значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; услов из члана 8 став 4 и 
члана 121 став 9 и 10 Закона који предвиђају да лице из става 2 члана 8 
Закона мора да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, а наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и услове у 
погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Кандидати за 
радно место благајника треба да имају завршену средњу економску школу 
и познавање рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно 
место наставника треба да доставе оригинале или оверене фотокопије 
следећих докумената (обавезно): уверење о држављанству, диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова издат од стране одговарајуће високошколске уста-
нове, односно уверење или други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уз пријаву на 
конкурс кандидати за радно место благајника треба да доставе оригина-
ле или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): уверења о 
држављанству, дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању, уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима 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 непот-
пуне 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.

предшколскА устАновА „14. октоБАр“
12311 Мало Црниће

тел. 012/280-108

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање на студијама првог 
степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, 
више образовање, да има држављанство Републике Србије, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом у предшколској 
установи, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да испуњава и остале услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Уз пријаву 
поднети: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уве-
рење о положеном испиту за лиценцу, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење о здравственој способности 
за рад са децом. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве 
на оглас подносе се на горенаведену адресу, у року од осам дана од дана 
објављивања. Избор по огласу извршиће се у законском року.

ош „вељко дугошевИћ“
12222 Браничево
тел. 012/666-412

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник немачког језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање и да испуњава услове у 
складу са Законом о основама система образовања и васпитања (17/09, 
52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фото-
копију дипломе о стручној спреми, потврду да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старији 
од 6 месеци, осим ако је на новом обрасцу), уверење о држављанству 
(оригинал, не старији од 6 месеци), лекарско уверење по извршеном избо-
ру. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене пријаве, 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу школе.

предшколскА устАновА „полетАрАц“
12320 Жагубица, Хомољска бб

тел. 012/7643-116

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до краја радне 2013/2014. године

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за обављање посло-
ва, кандидати су дужни да имају и о истом поднесу уз пријаву, у ориги-
налу или у овереној копији, доказе: 1. о одговарајућој врсти и степену 
стручне спреме: средње образовање, смер медицинска сестра - васпитач 
или одговарајуће више образовање, тј. одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне студије), на којима су 
оспособљени за рад са децом јасленог узраста - васпитач; 2. о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом; 3. неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци; 5. извод из 
матичне књиге рођених. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 
и 5 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Ближе информације могу се добити на број телефона: 
012/7643-116.
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поЖАревАЧкА гИМнАзИјА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник социологије
на одређено време, са 50% радног времена, ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник латинског језика
са 44% радног времена

Наставник италијанског језика
са 56% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном занимању у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад у школи; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да 
приложи: молбу са биографијом, оверену фотокопију дипломе, доказ о 
испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, оверену фотокопију уверења о држављанству и ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе се лично или поштом, на 
адресу Гимназије. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

поЖАревАЧкА гИМнАзИјА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: I степен стручности, основна школа, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад у школи, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Репу-
блике Србије. Кандидат треба да приложи: молбу са биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених и оверену фотокопију уверења о држављанству. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања.

предшколскА устАновА 
„љуБИцА вреБАлов“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

тел. 012/210-308

Медицинска сестра - васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитач-
ког смера, 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.

Спремачица
8 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима, поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања.

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

Кувар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме за кувара или ВКВ кувар, поседо-
вање 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 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Руководилац финансијског сектора

УСЛОВИ: дипломирани економиста - VII степен стручне спреме, економски 
факултет, 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.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
молбу за пријем у радни однос. Пријаве послати на адресу установе, са 
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код в.д. директора и секретара установе и на број телефона: 012/210-308.

ош „светИ сАвА“
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

тел. 012/223-364

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног запосленог, за 

рад у Ћириковцу

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног запосленог са 
неплаћеног одсуства, најдуже до 31.12.2013. године, за 

рад у Ћириковцу

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног запосленог

Наставник разредне наставе
на одређено време, најдуже до 31.08.2014. године, за 

рад у Ћириковцу

Наставник математике
на одређено време, са 60% радног времена, до 

повратка одсутног запосленог

Наставник француског језика
на одређено време, са 30% радног времена, до 

повратка одсутног запосленог

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 15% радног времена, до 

повратка одсутног запосленог

Наставник енглеског језика
за рад у Пожаревцу и издвојеном одељењу у 

Ћириковцу, на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању, односно образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године. Кандидат треба да испуњава услове 
прописане у чл. 24-29 Закона о раду, као и у чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), 
као и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, да има одговарајуће обра-
зовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: оверене фотокопије дипломе, уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), као и извода из матичне књиге 
рођених, док лекарско уверење прилаже непосредно пре закључења уго-
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вора о раду. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Пријаве се 
могу подносити непосредно или поштом, на адресу школе. Неблаговреме-
не или непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити и био-
графске податке. Рок за пријем пријаве је 8 дана од дана објављивања.

ош „јовАн шерБАновИћ“
12321 Лазница

тел. 012/649-302

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник руског језика
са 30% радног времена

Наставник историје
са 15% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

Наставник музичке културе
са 5% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - VII/1 степен, одгова-
рајуће групе, да испуњава услове из члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и поднесе доказе о одговарајућој врсти и степену стручне спреме, о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење), потврду да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених. 
Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на кон-
курс, као и извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова 
из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти и радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу школе.

ош „ЖИвојИн ЖИкА поповИћ“
12254 Раброво, Светог Саве 30

тел. 012/885-120

Наставник немачког језика
са 89% радног времена

Наставник српског језика
са 95% радног времена

Наставник разредне наставе
5 извршилаца

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 70% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 24-26 
Закона о раду, чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 став 1 тач. 1-4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013), а одговарајуће образовање према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству РС, диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању - оригинале или оверене фото-
копије, не старије од шест месеци. Уверење о здравственој способности 

доставља кандидат пре закључења уговора о раду. 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 про-
веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавиће 
школа по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 012/885-120.

ош „десАнкА МАксИМовИћ“
12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32

тел. 012/211-718

Наставник француског језика
на одређено време, са 12 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању, односно образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године. Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане у чл. 24-29 Закона о раду, као и у чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11и 55/13), као и услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник“, бр. 11/2012), да има одговарајуће образовање, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, као и 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: оверене фотокопије дипломе и уверења о држављанству - не 
старије од 6 месеци, као и извода из матичне књиге рођених, док лекар-
ско уверење прилаже непосредно пред закључење уговора о раду. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или у овереној копији. Овера истих не 
може бити старија од 6 месеци. Пријаве се могу подносити непосредно 
или поштом, на адресу школе. Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок за 
пријем пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Помоћно - технички радник
3 извршиоца

Спремачица

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат треба да испуњава услове про-
писане у чл. 24-29 Закона о раду, као и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да 
има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способ-
ност за посао који обавља, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и да има држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверене фотокопије 
сведочанства о завршеној основној школи и уверења о држављанству - не 
старије од 6 месеци, као и извода из матичне књиге рођених, док лекар-
ско уверење прилаже непосредно пред закључење уговора о раду. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или у овереној копији. Овера истих не 
може бити старија од 6 месеци. Пријаве се могу подносити непосредно 
или поштом, на адресу школе. Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок за 
пријем пријаве је 8 дана од дана објављивања.

предшколскА устАновА „14. октоБАр“
12311 Мало Црниће

Директор
на мадатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС, високо образовање, лиценца за васпитача, 
педагога, психолога и другог стручног сарадника, најмање 5 година рад-
ног стажа у области образовања и васпитања; за директора може бити 
изабран и васпитач који има више образовање, лиценцу за васпитача 
и најмање 10 година радног стажа у области образовања и васпитања; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци и 
да није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против дос-
тојанства личности и морала. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о 

 наука и образовање
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држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, односно вишој шко-
ли, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, потврду о радном стажу, лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, уверење издато 
од надлежног суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), преглед кретања 
у служби са биографским подацима. Пријаве на конкурс доставити у року 
од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Учешће на конкурсу за избор директора“.

ош „Херој росА трИФуновИћ“
12370 Александровац

тел. 012/254-435

Наставник математике
за 16 часова наставе недељно

Наставник разредне наставе

Наставник француског језика

Наставник француског језика
за 4 часа наставе недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 
8/08, 11/08, 2/09, 4/09... и 11/12), као и услове прописане чл. 8 ст. 2 и 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву доставити: уверење о држављан-
ству РС, диплому о стеченом одговарајућем образовању, лекарско уверење 
о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом - прилаже 
кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа накнадно. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Приложе-
на документа морају бити оргинална или у овереној фотокопији, а уверење 
о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс са 
документацијом слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „дрАЖА МАрковИћ рођА“
12312 Смољинац
тел. 012/283-232

Наставник немачког језика
са 40% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (до повратка запослене са боловања)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове у складу са чла-
ном 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 4, чланом 120, чланом 121 ст. 9 и 10 и 
чланом 130 став 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13): одговарајуће 
образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају 
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству); оверену 

фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, као и оверену фотоко-
пију додатка дипломи, уколико је додатак издат кандидату; доказ о стече-
ном образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
- оверена фотокопија индекса или оригинал/оверена фотокопија уверења 
о положеним испитима високошколске установе (за кандидате који су у 
току студија положили испит из психологије и педагогије и за кандидате 
који су образовање из наведених дисциплина стекли на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова); оверена фотокопија исправе о лиценци за кандидате који су 
положили стручни испит, односно испит за лиценцу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона: 
012/283-232 и 283-328.

пријепоље

ош „вук кАрАЏИћ“
31330 Прибој, Немањина 35

тел. 033/2451-304

Професор математике
са 16 часова недељно (88,89% радног времена), на 

одређено време до повратка раднице са породиљског 
одсуства, а најдуже до 31.08.2014. године

Наставник ликовне културе
на одређено време до 31.08.2014. године, са 6 часова 

недељно (30% радног времена)

Професор музичке културе
са 16 часова недељно (80% радног времена)

УСЛОВИ: Поред услова прописаних законом, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013). Пријаве са доказима прописаним одредбама члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања.

гИМнАзИјА прИБој
31330 Прибој, Немањина 37

Професор музичке уметности
за 11 часова недељно (55% норме), на одређено време 

до 31.08.2014. године

Професор математике
за 9 часова недељно (50% норме), на одређено 

време до повратка радника са функције, а најдуже до 
31.08.2014. године

Професор рачунарства и информатике
за 70% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског боловања, а најдуже до 
31.08.2014. године

Професор историје
за 2 часа недељно (10% норме), на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже 

до 31.08.2014. године

Професор физике
за 6 часова недељно (30% норме), на одређено време 

до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
гимназији; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
6 месеци или да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против достојанства личности и морала. Уз пријаву кандидати су дужни да 
доставе: фотокопију или препис дипломе, уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 
месеци и уверење да нису осуђивани - не старије од 6 месеци.
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предшколскА устАновА  
„МИшА цвИјовИћ“

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

Васпитач
на одређено време до завршетка реализације 

припремно - предшколског програма,  
са 75% радног времена

10 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање из члана 
8 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајућу пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије, да знају језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије и оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми.

прокУпље

ош „костА војИновИћ“ подујево 
сА седИштеМ у куршуМлИјИ

18430 Куршумлија, Топличка 14

Професор математике
са 16 часова недељно

Професор француског језика
са 8 часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним занимањима, према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву доставити следећа документа: оверен препис 
(копија) дипломе о стеченом образовању, оверен препис дозволе за рад 
(лиценца), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о неосуђиваности и да се против лица не води истрага. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

вИсокА пољопрИвредно - преХрАМБенА 
школА струковнИХ студИјА

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

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

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, научни степен магистар биотех-
ничких наука.

Наставник за избор у звање и на радно место 
предавача струковних студија за ужу научну 

област Хемија (реизбор)

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, научни степен магистар хемијских 
наука.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају остале услове предвиђене чла-
ном 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05), Ста-
тутом Школе и Правилником о организацији и систематизацији радних 
места Школе.

смедерево

ош „сАвА ковАЧевИћ“
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-031

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према Пра-
вилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012).

Олигофренопедагог

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са мировања 

радног односа, због одласка у иностранство

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује 
одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012), да испуњава остале услове прописане 
чланом 120 став 1 тач. 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуна пријава треба да садржи: краћу биографију (кан-
дидати достављају уз пријаву), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати достављају уз пријаву), доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених) - кандидати достављају уз пријаву, 
потврду високошколске установе да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској уста-
нови у току студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (кандидати достављају уз пријаву), доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) - подноси само 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 сис-
тема образовања и васпитања (прибавља школа). Наведена документа 
не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. У складу 
са чланом 130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
проверу психофизичких способности врши Национална служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака.

ош „МИлИјА рАкИћ“
Церовац

тел/факс: 026/383-053

Наставник физике
са 12 сати недељно (30% радног времена), на одређено 
време до повратка запосленог са функције директора 

школе

Наставник немачког језика и књижевности
са 20% радног времена, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад (српски). Уз пријаву на оглас приложити: краћу биографију, адресу и 
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број телефона, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. 
Лекарско уверење се доставља пре закључивања уговора о раду. Наведе-
на документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа као доказ да су верне ориги-
налу. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања 
о избору наставника, у филијали Националне службе за запошљавање у 
Смедереву биће извршена провера психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, за све кандидате који испуњавају услове конкурса. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Приложена конкурсна документација се по завршетку конкур-
са не враћа кандидатима. Пријаве на конкурс могу се слати поштом на 
адресу школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

МАшИнско - електротеХнИЧкА 
школА „гошА“

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 26
тел. 026/317-310

Наставник електрогрупе предмета
за 15 часова недељно (75% радног времена), на 

одређено време до повратка помоћника директора са 
функције, а најдуже до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: дипломирани електротехнички инжењер - образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске струдије) или завршен 
електротехнички факултет по програму који је важио до 10. септембра 
2005. године (VII степен стручне спреме); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије.

Наставник машинске групе предмета
за 20 часова недељно (100% радног времена), на 

одређено време до повратка организатора практичне 
наставе са функције, а најдуже до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер - образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије) или завршен машински 
факултет по програму који је важио до 10. септембра 2005. године (VII 
степен стручне спреме); да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.

Наставник практичне наставе - инструктор 
вожње

за 50% радног времена, за обуку ученика образовног 
профила: возач моторних возила

УСЛОВИ: завршен V степен, за занимање: возач моторних возила инструк-
тор за Б, Ц, Д и Е категорију, петогодишње радно искуство у струци сте-
чено после специјалистичког испита; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије.

Наставник математике
за 20 часова недељно, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: дипломирани професор математике - образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по програму који је важио до 10. 
септембра 2005. године (VII степен стручне спреме); да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Документа 
слати на адресу школе.

ош „лАзАр стАнојевИћ“
11411 Ратари

Наставник разредне наставе
за 40 сати недељно (100% радног времена), за рад у 

издвојеном и неподељеном одељењу у Ватошеву

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има одгова-
рајуће образовање прописано Законом о основама система образовања 
и васпитања - чл. 8, 120 и 121 став 10 и сходно Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености услова из тач. 
1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне књиге 
рођених, а доказ о испуњености услова из тач. 2 пре закључења уговора 
о раду, док школа прибавља доказ о условима из тач. 3. Документа морају 
бити трајна или не старија од 6 месеци, а фотокопије морају бити оверене 
од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Рок за за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

теХнИЧкА школА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник практичне наставе за одељење ауто-
електричар

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, ауто електричар - специјалиста, у III 
степену ауто-електричар и потврда о петогодишњем радном искуству на 
тим пословима стеченом после специјалистичког испита. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник практичне наставе за децу са 
посебним потребама - припремач намирница

са 70% радног времена

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, кувар - специјалиста и поседовање 
уверења о дефектолошкој оспособљености. Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама за ученике лако ментално ометене у развоју.

Наставник стручних предмета у угоститељству 
за децу са посебним потребама - припремач 

намирница
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије 
- прехрамбени смер и поседовање уверења о дефектолошкој оспособље-
ности. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, 
услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и Правил-
ником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју.

Наставник саобраћајне групе предмета
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер саобраћаја, 
смер друмски саобраћај, као и да поседује уверење о положеном специја-
листичком испиту за образовни профил: возач моторних возила - инструк-
тор. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, 
услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и Правил-
ником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама.
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Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижев-
ности, дипломирани филолог за српски језик и књижевност или мастер 
филолог (студијски програм: Српски језик и књижевност). Кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник математике
на одређено време до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани математичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар или дипломирани математи-
чар - мастер. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом 
о раду, услове из чл, 120, 121 и 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као 
и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства, 
смер за производно машинство. Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013), као и Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник електротехничке групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са функције, 

са 95% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротех-
нике - енергетски смер. Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013), као и Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту за рад 
у образовању или положен испит за лиценцу (осим за лица која заснивају 
радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за при-
правнике). Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности 
прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати 
за радна места наставника или стручних сарадника који уђу у ужи избор 
дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, при-
меном стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), по распореду који утврди школа у сарадњи са Нацио-
налном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Кандидати за радна места наставника или стручних 
сарадника морају да имају и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
мора знати језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ИзМенА оглАсА 
ош „Херој срБА“

11314 Осипаоница, Кнез Михајлова бб
тел. 026/751-071

У огласу објављеном 02.10.2013. године, у публикацији „Посло-
ви“, дошло је до техничке грешке у називу радног места: настав-
ник српског језика и књижевности у првом циклусу (од 1. до 4. 
разреда), са 80% радног ангажовања, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства, и исправно тре-
ба да стоји: наставник енглеског језика и књижевности у првом 
циклусу (од 1. до 4. разреда), са 80% радног ангажовања, на 
одређено време до повратка запослене са породиљског одсу-
ства. Извињавамо се оглашивачу и кандидатима.

ош „ђурА јАкшИћ“
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб

тел. 026/731-034

Наставник историје
са 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање прописано чла-
ном 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012); да испуњава остале услове прописане чланом 120 став 1 тач. 
2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о поседовању држављанства Републике 
Србије (уверење о држављанству); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

еконоМско - трговИнскА школА
11300 Смедерево, Црвене армије 156

тел. 026/641-360

Наставник услуживања
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме одговарајућег звања, по Правилнику о 
врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама. 

Наставник економске групе предмета
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста. 

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка стално запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност, мастер филолог - студијски про-
грам Англистика, мастер професор језика и књижевности - студијски про-
грам или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност. 

Наставник хигијене
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, доктор стомато-
логије. 

Наставник географије
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани географ и звања пре-
ма Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама. 

Наставник куварства
6 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме одговарајућег звања, по Правилнику о 
врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама. 

Наставник српског језика
на одређено време у својству приправника,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижев-
ности и звања по Правилнику о врсти и степену стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. 
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Наставник куварства
на одређено време

2 извршиоца - један извршилац до повратка стално 
запослене са породиљског одсуства и један извршилац 

до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, одговарајућег звања по Правилнику о 
врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама. 

Наставник услуживања
на одређено време

3 извршиоца - један извршилац до повратка стално 
запослене са боловања и два извршиоца до 31.08.2014. 

године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме одговарајућег звања по Правилнику о 
врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама. 

Наставник правне групе предмета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о 
раду, чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као и Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама. Уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
стручном испиту за рад у образовању или положеном испиту за лицен-
цу. Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља 
школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за радна места 
наставника који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, 
а у складу са чланом 130 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), по распореду који утвр-
ди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна места 
наставника морају да имају и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
мора да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „досИтеј оБрАдовИћ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник српског језика
на одређено време до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују звање у складу са чланом 3 тачка 
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сард-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед“, бр. 11/2012 
и 15/2013); да испуњавају услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству.

Наставник грађанског васпитања у другом 
циклусу основног образовања и васпитања

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују звање у складу са чланом 2 тач-
ка 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни преглед“, бр. 11/2012 и 15/2013); да испуњавају 
услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 

на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању и уверење о држављанству.

Наставник за извођење наставе и других облика 
образовног рада из предмета Предузетништво, 

Одговорно живљење у грађанском друштву, 
модул Основне животне вештине у остваривању 

програма основног образовања одраслих
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, 

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују звање у складу са чл. 3 и 4 Пра-
вилника о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и 
степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за 
остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 13/2013) и савладан програм 
обуке за рад са одраслима: „Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образовања одраслих“; да испуњавају 
услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању и уверење о држављанству.

сомбор

ош „21. октоБАр“
25000 Сомбор, Његошева 4

тел. 025/412-476

Наставник физике
на одређено време, за 30% радног времена, до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и 
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор физике и основа технике, професор 
физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику, дипломирани физичар истражи-
вач, дипломирани физичар за примењену физику или друго образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12 и 15/13).

Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 40% радног времена

УСЛОВИ: професор техничког образовања, професор технике, професор 
технике и информатике, професор машинства, професор електротехнике, 
професор физике и основа технике или друго прописано образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12 и 15/13).

Наставник математике
за 88% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, као и друго прописано образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13).

ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање стече-
но: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у скла-
ду 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. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; држављанство 
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има знање језика на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад; образовање из психолошких, педагош-
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ких и методичких дисциплона 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 или 
положен испит за лиценцу. Уз пријаву доставити све доказе о испуња-
вању услова конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому 
о одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, одговарајућу потврду са високошколске установе да 
испуњава услове из тачке 6 овог конкурса или оверена фотокопија лицен-
це. Пријављени кандидати подлежу претходној провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Уверење о некажњавању прибавља школа. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду подноси лекарско уверење. Рад-
ни однос се заснива по доношењу правоснажне одлуке о избору кандида-
та. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Рок за 
пријаву је 8 дана.

ош „БрАтство - једИнство“
25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1

тел. 025/840-041

Наставник географије
за рад у одељењима у којима се настава изводи 
на мађарском наставном језику, са 35% радног 

ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор географије, дипломи-
рани географ, професор географије и историје, дипломирани географ 
- просторни планер и остало у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; знање мађар-
ског језика.

Наставник историје
за рад у одељењима у којима се настава изводи 
на мађарском наставном језику, са 35% радног 

ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор историје, професор исто-
рије и географије, дипломирани историчар и остало у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; знање мађарског језика.

Наставник техничког образовања
за рад у одељењима у којима се настава изводи 
на мађарском наставном језику, са 30% радног 

ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор техничког образовања 
и остало у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; знање мађарског језика.

Наставник математике
за рад у одељењима у којима се настава изводи 
на мађарском наставном језику, са 88% радног 

ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике, дипломира-
ни математичар и остало у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; знање мађарског 
језика.

Наставник физике
за рад у одељењима у којима се настава изводи 
на мађарском наставном језику, са 30% радног 

ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике, дипломирани 
физичар и остало у складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; знање мађарског језика.

Наставник математике
за рад у одељењима у којима се настава изводи на 

српском наставном језику, са 88% радног ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике, дипломира-
ни математичар и остало у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-

цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовања до 10. септембра 2005. године; кандидати морају да имају 
образовања из психилошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (испуњеност услова из овог става канди-
дати доказују одговарајућом потврдом високошколске установе) или да 
је кандидат положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван у складу са чланом 120 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати при-
лажу: уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању или уверење о стеченом 
образовању (ако диплома није уручена), не старије од 6 месеци; доказ о 
знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (доказ о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању на језику на ком се оства-
рује образовно - васпитни рад, односно доказ о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „петАр коЧИћ“
25280 Риђица, Добровољачка 2

тел. 025/856-207

Наставник руског језика у другом образовном 
циклусу

за 8 часова недељно (44% радног времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани 
филолог за руски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил руски језик); мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/профил руски језик).

Наставник музичке културе
за 5 часова наставе недељно (25% радног времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музиколог; дипломи-
рани музичар - музички педагог; наставник музичке културе; академски 
музичар; дипломирани композитор или друго прописано образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013).

Наставник физике
за 6 часова наставе недељно (30% радног времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике; дипломирани 
физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику 
и хемију; дипломирани педагог за физику и основе технике; професор 
физике и основа технике; професор физике и математике; дипломирани 
астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информа-
тику или друго прописано 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 15/2013).

Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 8 часова наставе недељно (40% радног времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор техничког образовања; 
професор технике; професор технике и информатике; професор машин-
ства; професор електротехнике; професор физике и основа технике или 
друго прописано образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).

Наставник географије
за 7 часова недељно (35% радног времена), на 

одређено време до повратка запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор географије; дипломира-
ни географ; професор географије и историје или друго прописано образо-
вање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013).
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Наставник енглеског језика у првом  
образовном циклусу

(40% радног времена), на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности; мастер филолог (судијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик) или друго 
прописано образовање из чл. 2 ст. 2-7 Правилника о врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; знање језика на ком се оства-
рује образовно - васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или положен 
испит за лиценцу. Уз пријаву се достављају докази о испуњавању усло-
ва конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији: дипломе о одгова-
рајућем образовању, уверења о држављанству, извода из матичне књиге 
рођених, одговарајућа потврда са високошколске уставнове о испуња-
вању услова да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина или оверена фотокопија лиценце. Уверење о 
некажњавању прибавља школа. Пријављени кандидати подлежу претход-
ној провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „нИколА теслА“
25221 Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51

тел. 025/852-026

Наставник у разредној настави
на одређено време

УСЛОВИ: испуњеност услова из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, VII/1 степен стручне спреме, уверење о држављан-
ству, психолошко тестирање. Рок за пријаву је 8 дана.

Наставник немачког језика
за 89% радног времена

УСЛОВИ: испуњеност услова из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, VII/1 степен стручне спреме, професор немачког 
језика, уверење о држављанству, психолошко тестирање. Рок за пријаву 
је 8 дана.

Наставник математике
за 178% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: испуњеност услова из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, VII/1 степен стручне спреме, професор математике, 
дипломирани математичар, уверење о држављанству, психолошко тести-
рање. Рок за пријаву је 8 дана.

Наставник хемије
за 40% радног времена

УСЛОВИ: испуњеност услова из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, VII/1 степен стручне спреме, професор хемије, 
дипломирани хемичар, уверење о држављанству, психолошко тестирање. 
Рок за пријаву је 8 дана.

ош „јоЖеФ АтИлА“
25262 Купусина, Ади Ендре 4

тел. 025/787-020

Наставник ликовног васпитања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат има физичку, психичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпит-
ни рад (мађарски језик). Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о посе-
довању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, за радно место наставника 
ликовног васпитања: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; доказ о знању језика националне мањине (тј. мађарском) на 
ком се обавља образовно - васпитни рад (потребно је да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику националне мањине или 
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе).

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат има физичку, психичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - вас-
питни рад (мађарски језик). Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, тј. професор матема-
тике, дипломирани математичар - мастер; доказ о знању језика национал-
не мањине (тј. мађарском) на ком се обавља образовно - васпитни рад 
(потребно је да је лице стекло средње, више или високо образовање на 
језику националне мањине или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе). 

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат има физичку, психичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпит-
ни рад (мађарски језик). Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о посе-
довању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање 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, тј. професор физике, дипло-
мирани физичар, професор физике и хемије, професор физике и основа 
технике, професор физике и математике - све са мастером; доказ о знању 
језика националне мањине (тј. мађарском) на ком се обавља образовно 
- васпитни рад (потребно је да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на језику националне мањине или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе). 

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова који се односи на поседовање 
физичке, психичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ који се односи на 
неосуђиваност прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе и на број телефона: 
025/787-020.

 наука и образовање
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ош „лАзА костИћ“
25282 Гаково, Краља Петра I 56

тел. 025/866-777

Наставник биологије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: одговарајуће образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12), 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 или положен испит за лиценцу, да буде здрав-
ствено способан за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 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; знање језика на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети: молбу са краћим 
подацима о кретању у служби (CV); диплому, односно оверену фотоко-
пију исте о стручној спреми; потврду о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања или уверење о положеном испиту за 
лиценцу; уверење о држављанству, односно оверен документ о истом (не 
старије од 6 месеци). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана.

Домар

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: одговарајуће образовање - минимум 
I степен стручне спреме, да буде здравствено способан за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс поднети: молбу са краћим подацима о кретању у служби (CV); 
диплому, односно оверену фотокопију исте о стручној спреми; уверење о 
држављанству, односно оверен документ о истом (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

ош „ИвАн горАн ковАЧИћ“
25264 Сонта, Војвођанска 58

тел. 025/792-011

Наставник физике
за 60% норме

Наставник математике
за 88% норме

Наставник немачког језика
за 88% норме

Наставник енглеског језика
за 88% норме

Библиотекар
за 50% норме и положеним стручним библиотечким 

испитом

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, кандидат мора да 
испуњава и услове прописане у члану 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
- на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да поседује степен и врсту обра-

зовања према Правилнику о врсти и степену образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12); да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Поред пријаве на конкурс доставити и оверене копије докумената 
којима се доказује да кандидат испуњава услове конкурса: оверену фото-
копију дипломе о стеченом стручном образовању; уверење о положеном 
стручном испиту за библиотекара; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци); уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

ош „нИколА теслА“
25242 Бачки Брестовац, Маршала Тита 81

тел. 025/881-041

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање 
по Правилнику о врсти стручне спреме, професор математике - VII степен 
стручне спреме, дипл. математичар и друго по Правилнику; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС. Услови из тач. 2 и 3 конкурса достављају се након избо-
ра, односно пре закључења уговора о раду. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Пријаве са назначе-
ним доказима слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

гИМнАзИјА „вељко петровИћ“
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2

тел. 025/420-327

Наставник филозофије на мађарском језику
на одређено време, за 10% радног времена, до 

повратка радника са фукције

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима про-
писаним законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање - високо обра-
зовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), односно степен 
и врсту стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13), тј. да има одговарајуће обра-
зовање, предвиђено чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) знање мађарског језика. Докази о испуњености услова из тач. 
1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља Гимназија. Уз пријаву 
на конкурс обавезно доставити: оверену фотокопију одговарајућег сте-
пена и врсте стручне спреме и оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

 наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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ош „22. октоБАр“
25272 Бачки Моноштор, Ивана Горана Ковачића 32

тел. 025/807-530

Наставник историје
на одређено време ради замене запослене преко 60 

дана - породиљско одсуство, са 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике Србије; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) 
и да поседује степен и врсту образовања према Правилнику о врсти и сте-
пену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 11/12). Поред пријаве на конкурс 
кандидат треба да достави и оверене копије докумената којима доказује 
да испуњава услове конкурса: дипломе о стеченом стручном образовању 
и уверења о држављанству Републике Србије. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом дос-
тавља се пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиден-
ције прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријаву је 8 дана.

сУботица

допунА делА оглАсА 
гИМнАзИјА „светозАр МАрковИћ“

24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820

Оглас објављен 02.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: професор историје, са 89% радног времена, 
допуњује се и треба да гласи: професор историје, са 89% норме, 
за рад на мађарском наставном језику. У осталом делу оглас је 
непромењен.

ош „вук кАрАЏИћ“
24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Наставник математике

Наставник математике
за 44% норме

Наставник разредне наставе
на одређено време док запосленом мирује  

радни однос

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, потребно је да су 
испуњени и следећи посебни услови: одговарајуће високо образовање 
из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), испуњеност услова за наведено 
радно место из Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012); да кандидати имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; лиценца за рад наставника; да кандидати знају језик на ком 
се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, доказ о 
знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на језику на ком се оства-
рује образовно - васпитни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе.

ош „стАрИ ковАЧ ђулА“
24340 Стара Моравица, Болманска 2

тел. 024/741-026

Сервирка

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: III степен стручне спре-
ме, да има општу здравствену способност, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Репу-
блике Србије. 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 да има општу здрав-
ствену способност кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања 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.

ош „МИрослАв АнтИћ“
24413 Палић, Трогирска 20

тел. 024/753-028

Наставник српског као нематерњег језика
у нижим разредима, са 55% радног времена, за рад у 

одељењима на мађарском наставном језику

Наставник физике
са 58% радног времена, за рад у одељењима на 

мађарском наставном језику

Наставник математике
са 66% радног времена

Наставник математике
са 56% радног времена, за рад у одељењима на 

мађарском наставном језику

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, за рад у одељењима на 

мађарском наставном језику

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова и одгова-
рајући профил занимања по Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да приложи: оверен пре-
пис (оверену фотокопију) дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању језика 
на ком се обавља образовно-васпитни рад (завршено средње, више или 
високо образовање на језику на ком се обавља образовно-васпитни рад 
или положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе). Психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Тестирање кандидата који су ушли у ужи избор, 
у погледу претходне психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, организује школа код Националне службе за запошљавање, 
у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве 
на конкурс доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

 наука и образовање
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понИштење конкурсА 
ош „ЧАкИ лАјош“
Бачка Топола, Светосавска 9

тел. 024/715-443

Конкурс објављен 03.04.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: директор, на мандатни период од 4 године, 
поништава се у целости.

Поновљени конкурс, објављен 12.06.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: директор, на мандатни период од 4 
године, поништава се у целости.

ош „пИонИр“
24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15

тел. 024/787-016

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
и уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

полИтеХнИЧкА школА суБотИцА
24000 Суботица, Максима Горког 38

тел. 024/633-100

Наставник немачког језика
са 45% радног времена, за рад у одељењима на 

мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност; мастер филолог (студијски програм Немачки језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

Наставник хрватског језика и књижевности
са 59% радног времена

УСЛОВИ: професор хрватског језика и књижевности.

Наставник математике
са 50% радног времена, за рад у одељењима на 

мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар - професор математике; дипломирани математичар - 
теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математи-
ка; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије - математи-
ке; 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 мате-
матику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани мате-
матичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; 

дипломирани математичар за математику економије; професор математи-
ке и рачунарства; мастер математичар (са претходно завршеним основ-
ним академским студијама на студијским програмима из области Мате-
матике и примењене математике - са положеним испитом из предмета: 
Геометрија или Основи геометрије); мастер професор математике (са 
претходно завршеним основним академским студијама на студијским про-
грамима из области Математике и примењене математике - са положеним 
испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије).

Наставник стручних предмета у подручју рада 
Графичарство

са 70% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењер-
ство; дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн; дипло-
мирани инжењер технологије, група графичка техника; дипломирани 
инжењер технологије, одсек органско - технолошки, група технологија 
графичких процеса; струковни инжењер технологије - специјалиста, сту-
дијски програм графичка техника; мастер инжењер технологије, прет-
ходно завршене основне академске и мастер студије - студијски програм 
инжењерство материјала - графичко инжењерство; специјалиста струков-
ни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним 
и специјалистичим струковним студијама за графичку технологију, за 
графичку технику и графичко инжењерство; мастер инжењер графичког 
инжењерства и дизајна.

Наставник биологије
са 60% радног времена, на одређено време (замена у 

складу са чл. 132 ст. 6 тач. 1 ЗОСОВ)

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и физи-
олог; дипломирани биолог; професор биологије - хемије; дипломирани 
професор биологије и хемије; дипломирани биолог за екологију и заштиту 
животне средине; дипломирани биолог, смер заштите животне средине; 
дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор биологије - мастер; 
дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани професор био-
логије - хемије - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; 
мастер биолог; мастер професор биологије.

Наставник биологије
са 34% радног времена, на одређено време (замена 

у складу са чл. 132 ст. 6 тач. 1 ЗОСОВ), за рад у 
одељењима на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и физи-
олог; дипломирани биолог; професор биологије - хемије; дипломирани 
професор биологије и хемије; дипломирани биолог за екологију и заштиту 
животне средине; дипломирани биолог, смер заштите животне средине; 
дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор биологије - мастер; 
дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани професор био-
логије - хемије - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; 
мастер биолог; мастер професор биологије.

Наставник физике
са 61% радног времена, на одређено време (замена 

у складу са чл. 132 ст. 6 тач. 1 ЗОСОВ), за рад у 
одељењима на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астро-
физичар; професор физике - хемије; дипломирани инжењер физике, смер 
индустријска физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломи-
рани физичар за примењену физику; дипломирани физичар - информа-
тичар; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар за тео-
ријску и експерименталну физику; дипломирани физичар - истраживач; 
дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломи-
рани физичар - медицинске физике; дипломирани професор физике - 
мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер 
физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - асатро-
номије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; дипломира-
ни професор физике - хемије - мастер; дипломирани професор физике 
- информатике - мастер; дипломирани физичар - професор физике - мас-
тер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мас-
тер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер; мас-
тер физичар (са претходно завршеним основним академским студијама 
на студијском програму из области физике); мастер професор физике (са 
претходно завршеним основним академским студијама на студијском про-
граму из области физике).
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Наставник стручних предмета у подручју рада 
Графичарство

са 64% радног времена, на одређено време (замена у 
складу са чл. 132 ст. 6 тач. 1 ЗОСОВ)

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењер-
ство; дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн; дипло-
мирани инжењер технологије, група графичка техника; дипломирани 
инжењер технологије, одсек органско - технолошки, група технологија 
графичких процеса; струковни инжењер технологије - специјалиста, сту-
дијски програм графичка техника; мастер инжењер технологије, прет-
ходно завршене основне академске и мастер студије - студијски програм 
инжењерство материјала - графичко инжењерство; специјалиста струков-
ни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним 
и специјалистичим струковним студијама за графичку технологију, за 
графичку технику и графичко инжењерство; мастер инжењер графичког 
инжењерства и дизајна.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 сте-
пен стручне спреме), по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године - према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
5/11, 8/11 и 9/13) и Правилнику о врсти образовања наставника и помоћ-
них наставника у стручним школама које остварују наставни план и про-
грам огледа за образовне профиле: техничар за козметичку технологију, 
техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких 
производа („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 21/2004, 17/2006 
и 4/09); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5) да 
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. На основу члана 
121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове 
наставника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на језику на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Наставник мора да има и обра-
зовање 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 Европ-
ским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има горенаведено образовање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о испуње-
ности услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања 
и васпитања, доказ о положеним испитима из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина. Лекарско уверење којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима доставиће иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
из тачке 3 - прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор 
доноси одлуку о избору наставника, у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле прија-
ве неће се узети у разматрање.

ош „ИвАн МИлутИновИћ“
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/671-180

1. Наставник математике
на српском и хрватском наставном језику, за рад у 

Малој Босни

2. Наставник математике
на српском и хрватском наставном језику, за рад у 

матичној школи и школи у Малој Босни

3. Наставник математике
на српском и хрватском наставном језику

4. Наставник математике
са 44% норме рада, на српском наставном језику

5. Наставник математике
са 44% норме рада, на српском и хрватском наставном 

језику

6. Наставник хрватског језика
са 50% норме, за рад у Малој Босни

7. Наставник немачког језика

8. Наставник физике
са 40% норме

УСЛОВИ: На основу члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат треба да испуњава, осим општих услова прописа-
них законом за пријем у радни однос, и посебне услове радног места и 
треба да има: 1) одговарајуће високо образовање - за наставника, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013): за радна места под ред. бр. 1, 2, 3, 4 и 5: природно - математич-
ки факултет - професор математике; за радно место под ред. бр. 6: фило-
зофски факултет - професор хрватског језика; за радно место под ред. 
бр. 7: филозофски факултет - професор немачког језика; за радно место 
под ред. бр. 8: природно - математички факултет - професор физике; 2) 
психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
држављанство Републике Србије; 4) доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 5) доказ о знању српског и 
хрватског језика за радна места под ред. бр. 1, 2, 3 и 5. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или оверену копију дипломе 
о завршеном образовању и уверење о држављанству РС. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
адресу школе.

шабац

пу „сунцокретИ“
15225 Владимирци, Светог Саве 74

Васпитач - припремни предшколски програм
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више или високо образовање (VI 
или VII степен стручен спреме) - васпитач; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и да испуњава и друге услове који 
су потребни за заснивање радног односа. Кандидат уз пријаву подноси 
следећа документа: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге држављана. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.
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ош „лАзА к. лАзАревИћ“
15357 Клење, Дринска 1
тел. 015/457-737, 457-026

Ложач
са 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

школе у Црнобарском Салашу

УСЛОВИ: Наведени посао може да обавља лице које осим услова прописа-
них законом испуњава и следеће услове: II или III степен стручне спреме, 
металске струке; положен испит за ложача котлова централног грејања; 
да је кандидат држављанин РС; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Пријаве са потребним документима 
(у оригиналу или у овереној фотокопији) којима се доказује испуњеност 
услова, слати на горенаведену адресу или доставити лично. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Ужице

ош „стевАн јоксИМовИћ“
31255 Рогачица
тел. 031/850-440

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе и уверење о 
држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати.

ош „стАрИ грАд“
31000 Ужице, Градска 1

тел. 031/552-765

Наставник разредне наставе
са 50% радног времена, за рад у ИО Турица (продужени 

боравак), на одређено време до краја школске 
2013/2014. године

4 извршиоца

Наставник разредне наставе за извођење кућне 
наставе

на одређено време до краја школске 2013/2014. године

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник хемије
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник изборног предмета грађанско 
васпитање (други циклус) са 10% радног 

времена, на одређено време до краја школске 
2013/2014. године

Наставник изборног предмета домаћинство
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник изборног предмета информатика и 
рачунарство

са 18% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање (Правилник 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи - „Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13); да испуњава услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 

Кандидат мора да има и образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати 
који су у току студирања положили испит из педагогије и психологије или 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да имају образовање 
из члана 8 став 4 Закона. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или 
фотокопију дипломе и уверење о држављанству.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и стручни назив: дипломирани еко-
номиста, мастер економиста; да кандидат поседује радно искуство на 
пословима шефа рачуноводства; држављанство РС. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оригинал или фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених.

Кувар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељског смера и стручни назив: 
кувар; држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или 
оврену фотокопију дипломе; уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених.

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколскА устАновА „рАдост“
31310 Чајетина, Књаза Милоша бб

тел. 031/831-360

Дипломирани васпитач - приправник
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, са стручним називом: дипломирани 
васпитач; да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас доставити: оверену 
фотокопију дипломе и уверење о држављанству РС. Остали докази се под-
носе пре закључивања уговора о раду. Одлука о избору кандидата биће 
донета 30 дана од дана завршетка рока за подношење пријава. Пријаве 
слати на адресу установе, са назнаком: „Пријава на оглас“.

ош „АлексА дејовИћ“
31205 Севојно, Хероја Дејовића 121

тел. 031/531-950

Наставник математике

Наставник математике
са 44% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у ИО Крвавци

Наставник српског језика
са 94% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 
да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Финансијско - књиговодствени радник

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема - економског смера.

ОСТАЛО: Пријаве са фотокопијом дипломе и уверењем о држављанству 
РС слати на адресу школе.

 наука и образовање
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ош „рАтко јовАновИћ“
31233 Крушчица
тел. 031/898-006

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена, за рад у ИО Висока, на 

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

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане 
одредбама члана 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању; потврду да кандидат има образовање из психолош-
ких, 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 ЕСПБ; уверење о држављанству 
РС. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а 
лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору, а пре закљу-
чивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

еконоМскА школА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-383

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника стручних школа 
у подручју рада економија, право и администрација и трговина, угости-
тељство и туризам, педагог и психолог; дозвола за рад - лиценца (поло-
жен стручни испит); најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог високог образовања; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе следећу доку-
ментацију: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту (испит 
за лиценцу); потврду да има најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог високог образовања; уве-
рење о држављанству РС; биографске податке са кретањем у служби са 
широм радном биографијом и евентуалним предлозима којима доказује 
своје стручне, организационе, педагошке и друге способности. Доказ о 
испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способ-
ности доставља кандидат који је одлуком школског одбора изабран за 
директора школе, у року од 3 дана од дана доношења одлуке. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова доставити у назначеном року - лично или на 
адресу школе.

ош „БогосАв јАнковИћ“
31242 Кремна

тел. 031/3808-495

Професор разредне наставе
за рад у ИО Биоска - настава у кућним условима, на 

одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове из члана 
8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 52/11 и 55/13), односно да има образовање из психо-
лошких, 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 ЕСПБ; да испуњава услове у 
погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 
и 11/12); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-

вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство РС. Уз пријаву приложити: 
диплому о стеченој спреми (оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија - не старија од 6 месеци); доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. 
Доказ о здравственој способности подноси кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ваљево

МузИЧкА школА „ЖИворАд грБИћ“
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/222-267

Наставник гитаре
за рад у издвојеном одељењу Лајковац

Наставник хармонике
са 75% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Лајковац

Наставник солфеђа
са 60% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Лајковац

Наставник теорије музике
са 5% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Лајковац

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и услове прописане Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој школи. Доказ о одго-
варајућем образовању (диплома или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно 
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педа-
гогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно о положеном испиту за лиценцу), извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству РС - подносе се уз пријаву, доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
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. Докази се прилажу у оригиналу или у 
овереној фотокопији.

ош „војводА МИшИћ“
14207 Пецка, Краља Петра 50

тел. 014/455-109

Наставник математике
са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен природно - математички 
факултет, група математика, професор математике или дипломирани 
математичар. Предвиђена је обавезна провера психофизичких способ-
ности кандидата.

Наставник српског језика
са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филолошки факултет, група 
српски језик и књижевност, професор српског језика. Предвиђена је оба-
везна провера психофизичких способности кандидата.

Наставник руског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филолошки факултет - про-
фесор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност. Пред-
виђена је обавезна провера психофизичких способности кандидата.

 наука и образовање
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Наставник музичке културе
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршена музичка академија - дипло-
мирани музичар, академски музичар. Предвиђена је обавезна провера 
психофизичких способности кандидата.

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Драгодолу, на одређено 

време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен учитељски факултет - про-
фесор разредне наставе. Предвиђена је обавезна провера психофизичких 
способности кандидата.

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, 

односно до 31.08.2014. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен учитељски факултет - про-
фесор разредне наставе. Предвиђена је обавезна провера психофизичких 
способности кандидата.

Школски педагог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет, гру-
па педагогија, дипломирани педагог. Предвиђена је обавезна провера 
психофизичких способности кандидата.

ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван, да није под истрагом, да је државља-
нин Републике Србије, да испуњава и остале услове по Закону о основама 
система образовања и васпитања и Закону о основној школи.

ош „влАдИкА нИколАј велИМИровИћ“
14000 Ваљево, Сувоборска 48

тел. 014/222-279

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник ликовне културе
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО: На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних Законом о раду испуњавају и посеб-
не услове прописање чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли и Правилником о организацији и систематизацији радних места шко-
ле. Кандидати уз пријаву на оглас са основним биографским подацима 
прилажу: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Документа са прилажу 
у овереној копији. Пријаве се могу поднети непосредно или поштом, на 
горенаведену адресу.

предшколскА устАновА „уБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20

тел. 014/411-602

Медицинска сестра за превентивну  
здравствену заштиту

УСЛОВИ: медицинска сестра - педијатријски или општи смер; најмање 
пет година радног искуства у струци; возачки испит „Б“ категорије и да 
је кандидат члан Коморе медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије. Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; оверену копију дипломе; лекарско уверење и уверење 
да кандидат није осуђиван.

МузИЧкА школА „ЖИворАд грБИћ“
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/222-267

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник флауте
на одређено време до повратка одсутне запослене

Наставник клавира

Наставник упоредног клавира
са 35% радног времена

Наставник трубе
са 30% радног времена

Наставник солфеђа
са 50% радног времена, на одређено време док мирује 

радни однос директору школе

Наставник контрапункта
са 50% радног времена, на одређено време док мирује 

радни однос директору школе

Наставник виолине
са 40% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог са функције

Наставник виолончела
са 49% радног времена

Наставник солфеђа
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и услове прописане Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој школи и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама.

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник социологије
са 5% радног времена

Наставник аудиовизуелне технике
са 10% радног времена

Наставник италијанског језика
са 45% радног времена

Наставник физике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и услове прописане Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.
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врање

ИспрАвкА конкурсА 
ош „МуХАреМ кАдрИу“
17520 Бујановац, Село Велики Трновац

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: директор, мења се у делу УСЛОВИ, тако што 
уместо: „уверење основног суда да није осуђиван и да није под 
истрагом за кривична дела за која се гони по службеној дужнос-
ти“, треба да стоји: „доказ да кандидати испуњавају услове кон-
курса став 1, под 5, да кандидати нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела која су предвиђена законом, при-
бавља школа по службеној дужности преко надлежних органа. 
Остали део конкурса остаје непромењен.

вршац

школскИ центАр „нИколА теслА“
26300 Вршац, Стеријина 40-44

тел/факс: 013/830-668

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

изводи на српском језику

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, у складу са 
чланом 2 тачка 13 Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 
3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11, 8/11 и 
9/13) - професор историје; дипломирани историчар; професор историје - 
географије; мастер историчар са претходно завршеним основним академ-
ским студијама историје, држављанство Републике Србије, да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву и краћу 
биографију доставити: оверену копију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми и потребним знањима; оверену копију или оригинал уверења о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених и фотокопију личне 
карте. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и 
ученицима врши Национална служба за запошљавање.

Спремачица (послови одржавања хигијене)
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме, држављан-
ство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима. Уз пријаву доставити: оверену копију 
сведочанства о одговарајућој стручној спреми; оверену копију или ориги-
нал уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених и фото-
копију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова огласа доставити лично или поштом, на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „ЖАрко зрењАнИн“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел/факс: 013/893-050

Наставник географије
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са 
70% радног времена

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
образовања и васпитања

на одређено време од 01.09.2013. до 31.08.2015. године, 
до повратка запослене са неплаћеног одсуства, са 90% 

радног времена

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са 
40% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима про-
писаним законом, и ако има: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
и 120 Закона основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву са биографијом приложити: доказ о одго-
варајућем образовању (диплома); уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Документа се подносе у оригиналу или оверене 
фотокопије. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

ош „јовАн стерИјА поповИћ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114

тел. 013/834-509, 834-573
е-mail: оsјspopovic@gmail.com

Наставник географије
на одређено време ради замене запослене одсутне 

преко 60 дана (породиљско одсуство), са 15% радног 
времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбом чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1. одговарајуће образовање: професор географије; дипломи-
рани географ; професор географије и историје; дипломирани професор 
биологије и географије; дипломирани професор географије и информа-
тике; професор биологије - географије; професор физике - географије; 
професор географије - информатике; дипломирани професор геогра-
фије - мастер; дипломирани географ - мастер; мастер географ; мастер 
професор географије; мастер професор биологије и географије; мастер 
професор географије и информатике; дипломирани географ - просторни 
планер; лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни - мастер, треба да имају завршене основне академске студије студијс-
ког програма: географија, дипломирани географ, професор географије, 
двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије 
географије и информатике; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни 
рад. Уз пријаву приложити: доказ о одговарајућем образовању (диплому), 
доказ о држављанству (уверење, не старије од 6 месеци), доказ о позна-
вању језика на ком се изводи образовно - васпитни рад и извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом). Доказ о испуњености услова под тач. 2 
(лекарско уверење) - кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, 
а доказ о испуњености услова под тач. 3 (уверење о неосуђиваности) - 
прибавља школа службеним путем. Докази који се прилажу морају бити у 
оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ош „МлАдост“
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Наставник биологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат 
треба испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013), односно: професор биологије, дипломирани биолог, дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани био-
лог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор био-
логије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије 
- физике, професор биологије - информатике, професор биологије - мате-
матике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог 
- мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломира-
ни професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни 
биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер 
биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и гео-
графије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије биологије. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поред краће биографије доставе, у оригиналу или у овереном 
препису/фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству - не старије од шест месеци; диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; лица која су стекла 
академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о 
претходно завршеним основним академским студијама биологије; доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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 издат од стране одгова-
рајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за 
лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.

Наставник математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013), односно: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломира-
ни математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, професор информа-
тике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - мате-
матика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломи-
рани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике,  мастер професор 
информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, 
дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - 
мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани мате-
матичар - 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 - мате-
матике, професор математике - теоријско усмерење, професор матема-
тике - 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 програ-
мима из области математике или примењене математике (са положеним 

испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике, односно математике и информати-
ке. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из горенаведених дисциплина; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије 
доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
- не старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању; лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани - мастер у обавези су да доставе диплому или уверење 
о завршеним основним академским студијама на студијским програмима 
из области математике или примењене математике (са положеним испи-
том из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике, односно математике и информатике; доказ 
о положеним испитима из одговарајућих предмета код оних звања где 
се то тражи у конкурсу; доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, 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 издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно 
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педаго-
гије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, 
односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способностима за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кан-
дидат, по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. 
Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкур-
са и које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује 
на претходну процену психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких 
способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране шко-
ле. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана од 
добијања резултата психолошке процене способности кандидата за рад са 
децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додат-
не информације могу се добити на горенаведени број телефона. Прија-
ве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или 
поштом, на горенаведену адресу.

ош „досИтеј оБрАдовИћ“
26360 Пландиште, Војводе Путника 60

тел. 013/861-062, 861-615

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава 

на мађарском језику

Професор техничког и информатичког 
образовања

настава на српском језику, са 20% радног времена

Професор информатике и рачунарства
настава на српском језику, са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 
да испуњава услове за пријем у радни однос из чл. 120 и 121 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и 
степену стручне спреме. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља 
школа. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који су били на психолошкој провери у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс, треба да то наведу у својој 
пријави. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно - васпитни рад, доказ да кандидат посе-
дује образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина 
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(најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова) или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије или доказ о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве достави-
ти на горенаведену адресу.

ош „корИолАн доБАн“
26336 Куштиљ, Вршачка бб

тел/факс: 013/883-430
e-mail: kdoban@gmail.com

Васпитач у предшколској установи
за рад у издвојеном одељењу у Војводинцима

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (језик националне 
мањине - румунски језик). Услови који се односе на одговарајуће обра-
зовање доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова који се односе на одговарајуће 
образовање, држављанство Републике Србије и знање језика национал-
не мањине - румунског језика, подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ 
о испуњености услова који се односи на психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Доказ који се односи на неосуђиваност прибавља шко-
ла. Послове васпитача у предшколској установи може да обавља лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степе-
на, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим 
образовањем, односно са одговарајућим средњим образовањем, у складу 
са посебним законом. Послове васпитача у предшколској установи може 
да обавља лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на ком 
се остварује тај рад или је положило испит из језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе. Васпитач мора да има 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из 
члана 8 став 4 Закона. Васпитач који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Посло-
ве васпитача може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Директор расписује конкурс и врши избор канидата за пријем у радни 
однос. У поступку одлучивања о избору васпитача директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору 
васпитача у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности подноси се приликом закључења уговора о раду. Пријаве предати 
лично или послати поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс за васпитача“.

Зрењанин

теХнИЧкИ ФАкултет „МИХАјло пупИн“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
научну област Индустријско инжењерство

на одређено време од једне године

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
научну област Инжењерство заштите животне 

средине
на одређено време од једне године

2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са просеком оцена најмање 
осам на студијама првог степена.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
научну област Информатика у образовању

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија студијског програма Инфор-
матика и техника у образовању са завршеним основним студијама на 
Техничком факултету, студијски програми: професор информатике, про-
фесор технике и информатике или информационе технологије - модул у 
образовању, са просеком оцена најмање осам на студијама првог степена.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, 
биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и 
стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и 
саме радове), подносе се Факултету, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Контакт теле-
фон: 023/550-501.

ош „ЖАрко зрењАнИн“
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

Наставник физике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 8 и чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 
5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из члана 3 став 1 тачка 8 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), 
као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Жарко Зрењанинин“ из Зрењанина, односно 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, про-
фесор 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 физи-
ке и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и осно-
ва технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, 
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломи-
рани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломи-
рани физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике - мас-
тер, 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 - при-
мењена физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани 
физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер; лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
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основне академске студије на студијским програмима из области физике; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад. 

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 8 и чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 
4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из члана 3 став 1 тачка 9 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 
и 15/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систе-
матизацији послова ОШ „Жарко Зрењанинин“ из Зрењанина, односно: 
професор математике; дипломирани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за мате-
матику економије; професор информатике - математике; дипломирани 
математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена мате-
матика; дипломирани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом: Основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер 
математичар; мастер професор математике; мастер професор математике 
и физике; мастер професор математике и информатике; мастер профе-
сор физике и математике; мастер професор информатике и математике; 
дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математи-
чар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом: Основи геометрије); дипломирани математичар - професор 
математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије); 
професор хемије - математике; професор географије - математике; про-
фесор физике - математике; професор биологије - математике; професор 
математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; 
дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области мате-
матике или примењене математике (са положеним испитом из предме-
та: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике 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 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад.

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 8 и чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из члана 3 став 1 тачка 1 подтачка а) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „Жарко Зрењанинин“ из Зрењанина, односно: професор 
српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; профе-
сор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани фило-
лог 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 јужнословенс-
ким 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; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижев-
ност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипло-
мирани 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 књи-
жевност, Српска филологија - српски језик и лингвистика, Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком), 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, Српкса филологија - српски језик и лингвистика, 
Филологија, модули: Српски језик и компаративна књижевност). Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са ком-
паратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност, Србистика; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију или ове-
рен препис дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС - не старије од 6 
месеци; доказ о познавању српског језика (потврду факултета да је висо-
ко образовање стечено на српском језику или документ издат од стране 
високошколске установе о познавању српског језика). Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неуредне, 
непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или 
на број телефона: 023/548-820.

ош „ђурА јАкшИћ“
23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

Наставник математике
са 9 сати недељно (22,22% радног времена), настава се 

изводи на српском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 
32/13), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене чл. 8, 120 
и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у члану 3 став 1 тачка 9 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 
и 15/13): 1) да има одговарајуће високо образовање које је стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студује, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, изузетно, 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; лице из тачке 1 мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, јер наставу и друге облике образовно - васпит-
ног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање: професор математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - при-
мењена математика, дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информати-
чар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор 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 математи-
ка, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), професор хемије - математике, професор географије - мате-
матике, професор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, 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 испи-
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том из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике, односно математике и информатике; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на ком 
се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву се може приложити био-
графија, а кандидат је дужан да обавезно достави следећа документа: 1) 
доказ о одговарајућем високом образовању (оверена копија дипломе тра-
женог степена и врсте образовања) и доказ о образовању из психолош-
ких, 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 прено-
са бодова (оверена копија доказа који изда високошколска установа), а 
лица која су стекла звање мастер, односно дипломирани мастер прилажу 
одговарајући доказ о завршеним основним академским студијама на сту-
дијским 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 (оверена копија доказа који изда високошколска установа); 
2) лекарско уверење (оригинал или оверена копија) - доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду; 3) извештај из казнене еви-
денције полицијске управе (школа прибавља по службеној дужности); 4) 
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); 5) доказ да је 
стекао средње, више или високо образовање на српском језику или је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома издата на српском језику која се приложи као доказ 
под тач. 1 сматра се доказом о знању српског језика под овом тач. 5); 6) 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија). Услови 
тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказе о испуњености услова под тач. 1, 4 и 
6 кандидат обавезно подноси уз пријаву на конкурс, доказ под тачком 2 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а доказ под 
тачком 3 прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор 
доноси одлуку о избору наставника, васпитача и стручног сарадника у 
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Копије докумената морају бити 
уредно оверене и школа их не враћа. Рок за подношење пријава са дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са траженом документацијом и назнаком 
на коверти: „За конкурс“, слати на адресу школе.

Чистачица
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, са пуним радним временом од 40 сати 
недељно (100% радног времена)

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 
и 32/13), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чла-
ну 25 Правилника о организацији и систематизацији послова: 1) да има 
одговарајуће образовање: завршена основна школа; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс може се приложити радна 
биографија, а кандидат је дужан да обавезно достави следећа документа: 
1) доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија сведочанства 
о завршеној основној школи); 2) лекарско уверење (оригинал или оверена 
копија) - пре закључења уговора о раду; 3) извештај из казнене евиден-
ције полицијске управе (школа прибавља по службеној дужности); 4) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија); 5) сведочанство на 
српском језику које се приложи као доказ под тач. 1 сматра се доказом о 
знању српског језика под овом тач. 5; 6) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија). Услови тражени овим конкурсом доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказе 
о испуњености услова под тач. 1, 2 и 5 кандидат обавезно подноси уз 
пријаву на конкурс, доказ под тачком 3 изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду, а доказ под тачком 4 прибавља школа. Копије 
докумената морају бити уредно оверене и школа их не враћа. Рок за под-
ношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са свом конкурсом 
траженом документацијом и назнаком на коверти: „За конкурс“, слати на 
адресу школе.

ош „досИтеј оБрАдовИћ“
Бочар, Трг ослобођења 4

Наставник хемије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, односно да има одгова-
рајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком 
се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу стручне спреме из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат је обавезан да изврши про-
веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима код служ-
бе за запошљавање, да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања). Уз пријаву на кон-
курс доставити следећу документацију: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (нови образац), оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о испуњености услова из 
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидат ће доставити пре закључивања уговора о 
раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 023/789-209.

 наука и образовање

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
Предузетничке идеје
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Шта се дешава у случају да жена која прима новчану накнаду, након 
што је остала без посла као технолошки вишак, остане у другом стању? 
Да ли јој се продужава трудничко боловање све док не стекне право на 
породиљско у 9. месецу, или не? Наиме, на сајту НСЗ стоји само да ко-
рисник права на новчану накнаду може по било ком основу боловања 
најдуже месец дана продужити накнаду или ако стекне право на по-
родиљско - накнада се продужава до дететове навршене 1. године. Ако 
корисница још није стекла право на породиљско, већ је, рецимо, у 3. 
или 4. месецу трудноће, када јој истекне 6 месеци накнаде, на колико 
је остварила право, шта се онда дешава? Зар је могуће да може још за 
само месец дана продужити примања и онда остаје без икакве накнаде?

У потпуности сте правилно протумачили законску одредбу којом је регулисана мате-
рија настављања исплате новчане накнаде. Наиме, одредбом члана 73 Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да се исплата новчане 
накнаде наставља за време привремене спречености за рад утврђене према прописи-
ма о здравственом осигурању, али не дуже од 30 дана од дана настанка привремене 
спречености. Закон не прави разлику у односу на разлоге привремене спречености 
за рад, односно, сви се разлози једнако процењују у односу на дужину исплатног пе-
риода. Ако се за време трајања права на новчану накнаду или наставка исплате ис-
пуне услови за отварање породиљског одсуства, новчана накнада се може наставити 
и из тог разлога.

Истекло ми је право на новчану накнаду и одјавио сам се са евиденције 
НСЗ. Супруга и син су били осигурани преко мене. Шта је потребно од 
документације да бисмо добили, тј. оверили здравствене књижице?

Чланови породице корисника новчане накнаде, који нису осигурани по другом прио-
ритетнијем основу, могу бити осигурани преко корисника новчане накнаде за време 
трајања права. Како кориснику новчане накнаде престанком или истеком права прес-
таје и основ да буде осигуран по овом основу, Национална служба за запошљавање ће 
поднети одјаву са осигурања, чиме ће по аутоматизму престати основ за ову врсту 
осигурања и за осигурана лица.
Потребно је да се обратите надлежној филијали Републичког завода за здравствено 
осигурање према вашем пребивалишту, како би се утврдио следећи основ осигурања 
за вас и чланове ваше породице.

Пре месец дана сам покушао да извадим здравствену књижицу. С об-
зиром да сам незапослен и на бироу, мислио сам да имам право на 
бесплатно здравствено осигурање. Када сам у социјалном дошао на 
ред, жена је унела моје податке и рекла да немам право на бесплатно 
осигурање, већ да морам да се обратим земљорадничкој задрузи, јер 
поседујем више од 0,5 хектара земље. У задрузи су ми потврдили ову 
информацију и рекли да морам да плаћам око 80.000 динара годишње, 
односно чланарину и здравствено осигурање. Да ли је у питању неки 
неспоразум или су ови прописи заиста на снази?

Евиденција незапослених НСЗ више не игра улогу у доказивању и остваривању права 
на здравствену заштиту - не издајемо више ни потврде за здравствене књижице да 
су лица на евиденцији (наравно, изузетак су корисници новчане накнаде, али то овде 
није случај), тако да нисмо у могућности да говоримо на ову тему, да ли су заиста 
такви услови, шта се све тражи од документације и сл. Ово је питање за РФЗО, јер је у 
питању њихов пропис, односно они цене испуњеност услова за осигурање по неком од 
основа предвиђених њиховим прописом. На ваше питање може да одговори надлеж-
ни фонд здравства у општини, па вам саветујемо да се њима и обратите, а за све што 
се тиче осигурања по неком основу (запослени, пољопривредници и остали) - надлеж-
ном фонду ПИО.

продуЖење трАјАњА 
прАвА нА новЧАну 

нАкнАду
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Сајам запошљавања у Шапцу

У понуди је било преко 200 слободних радних места. Послодавци дају предност сајмовима 
као мери запошљавања, јер осим личног контакта са кандидатима имају могућност и да 

формирају базу података захваљујући радним биографијама, што значи и нова запошљавања 
у догледном периоду

Ни хладан јесењи дан није спречио преко 1000 неза-
послених Шапчана да дођу у Халу спортова „Зорка“, 
где је филијала НСЗ организовала јесењи сајам запо-
шљавања. Иако овај град последњих година бележи 

позитивна кретања у привреди, пре свега због традицио-
нално развијеног предузетништва са трговачким наслеђем, 
дуге традиције у индустријској производњи, као и присуства 
страних инвеститора, до посла се у Шапцу, као и у већини 
градова Србије, не долази лако.

Више од 200 слободних послова
Отварајући сајам, директор Националне службе за запо-

шљавање, Синиша Надбантић, поздравио је присутне и на-
гласио да ће сигурно једна четвртина посетилаца који траже 
посао моћи да се запосли, на основу биографија предатих 
послодавцима. Ова очекивања су реална, с обзиром да је на 
сајму учествовало чак 39 послодаваца који су понудили по-
сао за преко 200 радника. 

„У наредној години имаћемо нови Национални акциони 
план запошљавања. Требало би да додатним мерама запо-
шљавања буде обухваћено најмање 30.000 лица. Филијала 
Шабац, такође, обезбедиће неопходна средства у складу са 
својим потребама на локалном тржишту рада. Ове године 
смо имали ребаланс буџета, па нисмо били у могућности да 
реализујемо Национални акциони план у потпуности. На 
пример, у Шапцу смо имали 340 додатно запослених и за ту 
намену потрошено је 42 милиона динара. У наредној години 
требало би да остваримо далеко веће учешће на глобалном 
нивоу у Србији“, рекао је Надбантић.

Највеће интересовање забележено је на штанду фирме 
„Еликсир Зорка“, која је за потребе своје фабрике минералних 
ђубрива тражила већи број радника различитих профила. 
Како нам је рекла Александра Лакић, из сектора за људске 
ресурсе и корпоративну комуникацију, овај пословни систем 
има добра искуства у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање у Шапцу и учествују на сајмовима запошља-
вања сваки пут када имају потребу за пријемом нових рад-
ника. 

„Сајам користимо и како бисмо направили сопствену 
базу података. Прошле године запослили смо око 100 радни-
ка, захваљујући радним биографијама које смо на сајмовима 
прикупили. У плану нам је проширење производње и покре-
тање нове фабрике у Прахову, па ћемо ускоро примати нове 
раднике“, каже Александра Лакић. 

Гужва је била и на штандовима Војске Србије, која је ну-
дила посао за 50 војника по уговору. Исти број људи тражио 

је и италијански „Весковини“, који следеће године отвара 
фабрику. Фирма „Сани“ тражила је шефа транспорта, адми-
нистративца, дипломираног економисту и ауто-механичара, 
„Новитас“ трговца и месара, „Пирамида 72“ правника, тех-
нолога и аутоматичара, „Зора-Текс“ кројаче, а PWL FASHION 
COMPANY, поред кројача и шиваче, комерцијалисте и књи-
говођу. 

На евиденцији Филијале Шабац пријављено је 18.127 
незапослених. У односу на прошлу годину, ова филијала у 
све четири своје општине бележи повећање стопе незапосле-
ности за 3,52%, односно за 616 лица. Статистика показује да 
до посла најтеже долазе људи старости од 30 до 50 година, 
који су на сајму били и најбројнији и како сами кажу - посао 
не бирају.

У шабачкој филијали НСЗ кажу да до посла најлакше 
долазе инжењери информатике, електротехнике, грађевине 
и машинства, затим дипл. фармацеути, менаџери и комер-
цијалисти. Од занатских занимања дефицитарни су грађе-
вински радници, заваривачи, возачи, трговци, пекари и во-
зачи. У школама се најбрже запошљавају професори физике 
и математике, а само повремено професори енглеског и не-
мачког језика.

САРАДЊОМ ДО ПОСЛА

Дефицитарна занимања  
     у Словенији

•	 инжењери	машинства	и	електронике
•	 доктори	специјалисти
•	 компјутерски	програмери
•	 машински	техничари
•	 кувари
•	 тесари
•	 вариоци
•	 електроинсталатери
•	 возачи

Међународна сарадња  
     у циљу модернизације

Директор Националне службе за запошљавање, Синиша 
Надбантић, најавио је да ће се рад НСЗ убрзано прилагођавати 
европским стандардима. Осим Словеније, у плану је сарадња са 
аустријском, немачком и шведском службом за запошљавање.
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Запошљавање у Словенији
Свој штанд на сајму имале су и представнице „Инфо-тач-

ке“, дела Завода за запошљавање Словеније који се искљу-
чиво бави запошљавањем страних држављана. Циљ њихове 
посете био је да српску јавност информишу о условима за ле-
галан боравак и рад у Републици Словенији. Поред штанда, 
сви заинтересовани имали су прилику да у Сали 2 директно 
поставе питања гостима из Словеније. Иако је присутне на 
презентацији највише занимало шта се од занимања тражи 
и како се најлакше запослити, гошће из Словеније нагласиле 
су да се до посла ни тамо не долази лако. 

Иако је Словенија до 2008. имала најбржи раст у еврозо-
ни, а два милиона становника један од највиших животних 
стандарда у источној Европи, ова земља сада је у рецесији, 
искључена са тржишта обвезница, при чему покушава да 
избегне судбину много већих чланица еврозоне које су тра-
жиле међународну помоћ. Глобална финансијска и европска 
дужничка криза избациле су на површину спор темпо рефор-
ми словеначке привреде, која зависи од извоза аутомобила 
и аутомобилских делова, лекова и апарата за домаћинство. 
Овакав тренд оставио је озбиљне последице на тржиште 
рада, где се структура незапослених доста променила због 
отпуштања услед стечајева. 

Према статистичким подацима, просечна нето плата у 
јулу ове године износила је 990,88, док је загарантовани ми-
нималац 265,22 евра. У Словенији приближно живи 92.559 
(4,5%) странаца, од тога око 44.500 са сталним и 52.000 са 
привременим боравком. Већину миграната у Словенији чине 
мушкарци (68%), старости од 25 до 40 година, са средњим 
стручним образовањем. Интересантно је и да је више од по-
ловине миграната дошло из суседне Босне и Херцеговине и 
запошљавали су се углавном у грађевинском сектору, који је 
сада у огромној кризи. Како се на презентацији могло чути, 
крајем јула 2013. године Словенија је имала 794.359 радно 
активних становника, међу којима 117.143 незапослена. Ско-
ро половина незапослених посао је тражила најмање годину 
дана.

Словеначки закон је врло рестриктиван, тако да посло-
давци могу запослити стране раднике, односно добити доз-
волу за запослење, само ако на евиденцији службе за запо-
шљавање нема одговарајућих кандидата. Такође, проверава 
се да ли је послодавац у последњих 6 месеци пословао пози-
тивно (у висини најмање 2 бруто плате), да ли је за већ запос-
лене раднике уредно плаћао све порезе и доприносе, као и да 
у последњих 6 месеци није имао технолошких вишкова или 
није одбио да запосли незапослену особу. 

Врсте радне дозволе
Како су Нина Лебан и Слађана Зарић у име „Инфо тачке“ 

нагласиле, за легалан боравак и рад у републици Словенији 
потребно је да преко Завода за запошљавање РС добијете 
радне и боравишне дозволе. Постоје четири врсте радних 
дозвола: дозвола за запослење (на захтев послодавца), лична 
радна дозвола (на захтев странца), дозвола за рад (на захтев 
послодавца), као и Плава карта ЕУ, која представља дозволу 
за рад и боравак у једном.

Личне радне дозволе издају се у случајевима самоза-
пошљавања странца, дневног мигрирања ради посла, за-
пошљавања странаца који имају статус резидента на дуже 
време у некој другој држави ЕУ или странаца који обављају 
самосталну професионалну делатност. Издају се на годину 
дана.

Личне радне дозволе, на три године, могу се издати чла-
новима породице избеглог лица или странца који већ има 
дозволу за стални боравак, странцима који већ имају дозво-
лу за самозапошљавање у РС најмање 22 месеца, странцима 
који имају најмање средњу стручну спрему или национал-
ну стручну квалификацију и дневним мигрантима, уколико 
у Словенији раде најмање 20 у последња 24 месеца. Личну 
радну дозволу на основу међународних уговора могу добити 
и странци који су поднели захтев за међународном зашти-
том, странци са статусом особе са привременом заштитом, 
жртве трговине људима, као и жртве нелегалног запошља-
вања.

Дозволе за рад добијају се за: сезонске послове, рад стра-
них заступника, оспособљавање и усавршавање радника, 
обуке у предузећима у РС, за запошљавање радника у оквиру 
предузећа, као и за индивидуалне услуге страних државља-
на.

Високообразоване особе могу предати захтев за до-
бијање Плаве карте ЕУ. Услов за њено стицање је уговор о за-
послењу на најмање годину дана и осигурана плата у висини 
од најмање 1,5 просечне годишње бруто плате у Словенији 
(око 2.300 евра). О издавању ове дозволе Завод за запошља-
вање одлучује у року од 30 дана, издаје се на две, уз могућ-
ност продужења на три године и важи само у РС.

Слободан приступ тржишту рада имају сви који ис-
пуњавају један од следећих услова: ако су чланови породице 
држављанина Словеније, ако су држављани неке од држава 
ЕУ или чланови породице, странци са дозволом за стални бо-
равак, странци са статусом резидента на дуже време у некој 
од држава чланица ЕУ и то после једногодишњег боравка 
у РС, странци словеначког порекла до 3. колена. Слободан 
приступ тржишту рада имају и страни новинари и допис-
ници, свештена лица, чланови бродске посаде или превоза у 
саобраћају, пословни партнери, ђаци и студенти, волонтери, 
странци запослени у култури и уметности као и учесници на 
спортским и шаховским такмичењима.

   В.Пауновић
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Професионална оријентација у Србији

Програм ПО усмерен је на развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, 
ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да успешно планирају каријеру и 
укључе се у свет рада

У новосадској филијали Националне службе за запо-
шљавање недавно је одржан Први регионални састанак мен-
торских школа у оквиру пројекта „Професионална оријен-
тација у Србији“. Састанку је присуствовало 20 учесника, 
укључујући представнике школског тима за професионалну 
оријентацију и представнике новосадске филијале НСЗ. Глав-
на сврха састанка је јачање капацитета менторских основних 
школа (МОШ) за функционално менторство других школа у 
спровођењу програма професионалне оријентације (ПО) и ус-
постављање каталога услуга у ПО у локалној заједници.

Састанак је водила регионална менторка МОШ, Татјана 
Сурдучки, која је том приликом представила досадашња 
постигнућа програма у основним школама и примере добре 
праксе. Представници МОШ презентовали су реализоване 
услуге ПО на локалном нивоу. Учесници састанка упознати 
су са специфичностима актуелног конкурса за акредитацију 
програма и упућени да унапреде своје услуге професионал-
не оријентације. Првенствено, представници МОШ усмерени 
су да дефинишу приоритетну област из програма за стручно 
усавршавање којој њихова услуга припада и компетенције 
које развија. Такође, подсетили су се задатака у оквиру про-
грама који имају као представници МОШ. Учесници састанка 
су информисани о Информационом систему професионалне 
оријентације (ПОИС), који представља јавну базу свих услуга 
каријерног информисања и актера који пружају или учест-
вују у њиховој реализацији и дата су им упутства за његово 
коришћење.

На састанку је препозната посвећеност имплементацији 
и развоју програма ПО представника школа, чиме су обез-
беђени главни услови за одрживост програма у школи, као и 
сарадњу и партнерство са другим институцијама.

Учешће НСЗ у пројекту „Професионална оријентација у 
Србији“ реализује се у оквиру Меморандума о пословној са-

радњи, који су потписали директор НСЗ Синиша Надбантић 
и вођа пројекта др Мартин Велте. Основни циљ пројекта је 
успостављање функционалног и одрживог система и про-
грама професионалне оријентације за ученике завршних 
разреда основне школе, ученике средњих школа и младе до 
30 година, а спроводи га Немачка организација за међуна-
родну сарадњу (GIZ), по налогу немачке владе и Савезног 
министарства за економску сарадњу и развој Републике Не-
мачке (BMZ), у сарадњи са Министарством просвете, науке 
и технолошког развоја и Министарством омладине и спор-
та Републике Србије. Програм ПО, заснован на позитивним 
искуствима његове примене у ширем региону, усмерен је на 
развијање способности младих да донесу и спроведу про-
мишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и за-
нимања, као и да успешно планирају каријеру и укључе се у 
свет рада.

	 	 	 М.	Милић	Ђорђевић

ФУНКЦИОНАЛНО МЕНТОРСТВО

Дванаести сајам запошљавања у ор-
ганизацији Града Новог Сада и Филијале 
Нови Сад НСЗ, биће одржан у уторак, 15. 
октобра 2013. године, од 10 до 15 часова, 
у Западном холу „Спенса“, у Новом Саду.

Послодавци ће бити у могућности 
да на сајму искажу своје кадровске по-
требе и једноставно и брзо пронађу по-
требне раднике. На располагању им је 
и бесплатна професионална селекција 
приликом избора кандидата, као и мо-
гућност коришћења финансијских олакшица при запо-
шљавању. Учешће на сајму послодавци могу пријавити 
до 9. октобра, у просторијама Филијалe Нови Сад, Алберта 
Томе 2, у канцеларији 13 (у приземљу). Пријаву је могуће 
доставити и мејлом, на адресе: slobodanka.lendjel@nsz.gov.
rs и dusan.marjanovic@nsz.gov.rs. Све ближе информације у 
вези са пријављивањем могуће је добити и телефоном, на 
број: 021/4885-501. Послодавци са седиштем ван територије 
Новог Сада могу се информисати телефонским позивом на 
број: 021/4885-571.

Заинтересована незапослена лица треба да се јаве 
свом саветнику ради евидентирања учешћа и информи-
сања о припреми за сајам. НСЗ саветује незапослена лица 

да пре доласка на сајам заврше Обуку 
за активно тражење посла (писање рад-
не биографије, припрема за интервју са 
послодавцем и остали савети), у органи-
зацији филијале, како би се на најбољи 
начин представили послодавцу. 

Национална служба за запошља-
вање - Филијала Лозница позива посло-
давце и незапослена лица на Сајам запо-
шљавања, који ће бити одржан у уторак, 
15. октобра  2013. године, у периоду од 11 

до 13 часова, у хали Спортског центра „Лагатор“. 
Послодавци своје учешће на сајму могу пријавити  

до 11. октобра, у Филијали Лозница НСЗ, Кнеза Милоша 
3 (канцеларија бр. 1). Ближе информације могу се добити 
путем телефона: 015/879-723 и 064/810-71-75, особа за кон-
такт: Миодраг Вујић. Послодавци могу своје пријаве посла-
ти и електронским путем, на мејл адресу: miodrag.vujic@
nsz.gov.rs. 

Незапослена лица треба да се јаве свом саветнику, 
ради добијања упута за сајам. Пожељно је да кандидати по-
несу више радних биографија, како би могли да аплицирају 
на више позиција за посао.  

Прес	НСЗ

ускоро сАјМовИ зАпошљАвАњА  
у новоМ сАду И лознИцИ



бесплатна публикација о запошљавању 77  09.10.2013.  |  број 538  |   

Одрживи сервиси подршке ОСИ

Дводневни семинар намењен је свим актерима на локалном нивоу 
који имају значајну улогу у развоју сервиса подршке за особе са 
инвалидитетом

Систем сервиса (услуга) подршке за особе са инвалиди-
тетом у Републици Србији је и даље преовлађујуће ин-
ституционализован, са релативно лимитираним спек-
тром услуга заснованих у заједници и мера подршке 

на локалном нивоу. Процес децентрализације финансирања 
и надлежности са републичког нивоа на општински је запо-
чео, а у земљи постоји значајан број добрих пракси и пио-
нирских иницијатива, у смислу испоручивања социјалних 
сервиса (услуга). Са регулисаним и постојећим сервисима 
подршке, особе са инвалидитетом могу да остваре своја пра-
ва на пољу једнаког социо-економског развоја.

Форум младих са инвалидитетом, у партнерству са Ре-
публичким заводом за социјалну заштиту и кроз сарадњу са 
Националном службом за запошљавање, организује обра-
зовни семинар „Одрживи модели сарадње и успостављање 
сервиса подршке за особе са инвалидитетом“. Едукативни 
програм је одржан у Ужицу, у просторијама Регионалног 
центра за професионални развој у образовању, и у Лесковцу. 
У наредном периоду семинар ће бити одржан у Кикинди (10. 

и 11. октобра), Пожаревцу (17. и 18. октобра) и Београду (22. 
и 23. октобра). 

Дводневни семинар намењен је представницима ло-
калних самоуправа које су доносиоци одлука и креатори 
политике на локалном нивоу, постојећим и потенцијалним 
пружаоцима услуга подршке за особе са инвалидитетом, као 
и свим другим актерима на локалном нивоу који имају зна-
чајну улогу у развоју сервиса подршке за особе са инвали-

дитетом. Циљеви образовног семинара су унапређење знања 
о одрживим моделима сарадње за успостављање сервиса 
подршке за особе са инвалидитетом кроз јавно-приватно 
партнерство и социјално предузетништво. Такође, како би 
се особама са инвалидитетом пружила што квалитетнија 
подршка, примена одрживих модела је неопходна у плани-
рању, развоју и спровођењу услуга намењених овим лицима, 
као и укључивање свих актера и развијена међусекторска 
сарадња у овом процесу.

Едукативни програм је организован у оквиру пројекта 
„Одрживи сервиси подршке за особе са инвалидитетом“, који 
има за циљ да допринесе јачању капацитета постојећих и 
успостављању нових локалних сервиса подршке за особе са 
инвалидитетом у области социјалне заштите, образовања и 
запошљавања, омогућавајући повећање видљивости и дос-
тупности сервиса, као и побољшање положаја особа са ин-
валидитетом.

„Свака локална средина нуди одређене услуге које би 
требало да буду доступне свима. Због неприступачности 
нису доступне особама са инвалидитетом. Циљ је да се на-
праве сервиси како би све опште услуге могле да буду дос-
тупне и особама са инвалидитетом, без обзира да ли се ради 
о услугама у области социјалне заштите, образовања или 
запошљавања“, објашњава Јасмина Турудић, представница 
Форума младих са инвалидитетом и Удружења „Шанса“ из 
Пожаревца.

Циљ пројекта је и да се интензивира дијалог институција 
у области запошљавања, образовања и социјалне заштите, 
што би резултирало и отварањем нових сервиса. Како је ис-
такла Слађана Левић, из Форума младих са инвалидитетом, 
који је носилац пројекта, предвиђено је да након повезивања 
свих релевантних институција, ЕУ финансира успостављање 
пет нових центара у градовима који су обухваћени пројектом.

Прес	НСЗ

прАво нА  
квАлИтетнИјИ ЖИвот

О пројекту
Пројекат „Одрживи сервиси подршке за особе са инвали-

дитетом“ спроводе Форум младих са инвалидитетом, „Шанса“, 
Центар за развој инклузивног друштва и Удружење грађана 
„Перспективе“, уз подршку Делегације Европске уније у Репуб-
лици Србији и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом 
Владе Републике Србије. Сарадници на пројекту су Републички 
завод за социјалну заштиту, Национална служба за запошља-
вање, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Мрежа 
РЦ и ЦСУ Србије - Удружење регионалних центара и центара за 
стручно усавршавање. Пројекат се реализује у периоду од де-
цембра 2012. до јуна 2014. године, у градовима: Београд, Ужице, 
Лесковац, Кикинда и Пожаревац.

Путокази ка интеграцији
На подручју краљевачке филијале НСЗ у току су јавни ра-

дови за особе са инвалидитетом. Одобрено је 11 јавних радова, 
чији су извођачи јавна предузећа и предузећа за професионал-
ну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. На 
реализацији радова ангажовано је 56 лица са евиденције НСЗ. За 
разлику од претходних година, када су били укључени и персо-
нални асистенти, на овогодишњим јавним радовима посао су до-
биле искључиво особе са инвалидитетом. У Краљеву су одобрени 
јавни радови Центру за социјални рад, Народном музеју, Исто-
ријском архиву, Културном центру „Рибница“, Народној библио-
теци „Стефан Првовенчани“, Друштву за помоћ МНРЛ, као и спе-
цијализованим фирмама „Пласт метал“, „Елпида професионал“ и 
„Мак-ди“. У Рашки је Удружење грађана за помоћ лицима са по-
себним потребама организовало јавни рад на Голији - „Путокази 
ка лепотама села“, укључивши се на тај начин у развој локалног 
етно-туризма. У Врњачкој Бањи Општинска управа изводи јавни 
рад на ажурирању електронске базе података.

С.А.
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Европска недеља малих и средњих предузећа

У образовним системима земаља ЕУ предузетништво је препознато као базична вештина у 
процесу доживотног образовања, због чега се образовање кроз предузетништво промовише и 

практично реализује на свим нивоима формалног и неформалног образовања

„Европска недеља малих и средњих предузећа“ 
(European SME Week) представља најмасовнији 
пројекат Европске уније (ЕУ), са циљем пред-
стављања подршке сектору МСП у 37 европских 

држава. Реализује се у оквиру CIP (Competitiveness and 
Innovation Framework Programme) програма Европске уније, а 
централне манифестације ове године биће одржане од 25 до 
30. новембра у Виљнусу, Литванија. Министарство привреде 
Србије активно учествује у Европској недељи предузетништ-
ва, сматрајући да су предузетничко образовање младих, као 
и подстрек женском предузетништву, од изузетног значаја 
за напредовање српске привреде и веће запошљавање. Зато 
су централне манифестације, одржане од 25. до 27. септем-
бра, биле посвећене управо женама и младима. 

Базична вештина
Постојећи образовни систем у Србији не пружа младима 

могућност да у довољној мери развијају своје предузетничке 
вештине, па већина њих има жељу да ради у јавном сектору. 

Највећи број младих долази из породица које немају никаква 
искуства у предузетништву, па их је неопходно мотивисати, 
охрабрити и едуковати да покрену сопствени посао, истакли 
су учесници панел дискусије под називом „Значај предузет-
ничког образовања у креирању промена друштва“, коју је у 
оквиру Недеље предузетништва, уз финансијску помоћ Аме-
ричке агенције за међународни развој и фондације „Фридрих 
Еберт“, а уз подршку Министарства привреде и Привредне 
коморе Србије, организовала организација „Достигнућа мла-
дих у Србији“. 

Потпредседник Привредне коморе Србије, Здравко Је-
лушић, нагласио је да је око 33 одсто активног младог ста-
новништва између 15 и 30 година незапослено, док млади 
који су запослени раде у изразито неповољним условима - на 
црно, без уговора, уплаћивања пореза и доприноса и оства-
ривања стажа. Велики број младих ради и ван своје струке, 
на пословима који захтевају ниже квалификације од оних 
које поседују.

„У Србији предузетништво има дугу традицију и оду-
век је имало значајну улогу у креирању економског раста. 
Процењује се да послови започети предузетничким идејама 
обезбеђују чак 75 одсто нових радних места у привреди сва-
ке године. Док је у образовном систему ЕУ предузетништво 
препознато као базична вештина, у Србији то није случај, 
па млади имају ниску способност да се сналазе у реалном 
радном окружењу и функционално примене стечена знања. 

рАзвој предузетнИЧкИХ 
вештИнА

Кичма српске привреде
„Ниједно велико предузеће неће моћи да замени оно што 

мале и средње фирме чине за српску економију, јер оне генери-
шу раст БДП, радна места и стварају економију флексибилнију 
за промене“, рекао је Михаило Весовић, потпредседник Прив-
редне коморе Србије, на скупу под називом „Изазови и подршка 
малим и средњим привредницима у Србији“, који је одржан у 
оквиру „Европске недеље малих и средњих предузећа“. Учес-
ници скупа су се сложили да се убрзан развој сектора малих и 
средњих привредних друштава и његово прерастање у значајан 
сегмент привреде налази међу значајнијим задацима транзи-
ционе економије Србије. Подаци ПКС показују да је у 2011. го-
дини, од укупно 319.044 привредна друштва, предузетнички 
сектор чинио 99,8 одсто, односно 318.540 предузећа. Тај сектор 
ангажује 45,4 одсто укупне запослености, 43,9 одсто укупних 
инвестиција, остварује 44,5 одсто извоза, 52,3 одсто увоза, гене-
рише 63,3 одсто спољнотрговинског дефицита приведе Србије 
и учествује са око 33 одсто у бруто друштвеном производу. На 
скупу је најављено да ће нова стратегија за подстицање преду-
зетништва, за период од 2014. до 2020, бити завршена до краја 
текуће године.
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Предузетнички дух претпоставља другачији начин раз-
мишљања и поглед на свет, проактивност, способност да се 
особа фокусира на прилике, а не на препреке, и да проблеме 
посматра као изазове, а то се, као и све остало, учи. Увођење 
предузетништва у образовни систем може значајно да ути-
че на унапређење шанси за запошљавање и обезбеђивање 
економске сигурности младих људи и да допринесе економ-
ском развоју Србије“, рекао је Јелушић и нагласио да је нео-
пходно урадити још доста тога, почев од уређења привред-
но-системског амбијента, чиме ће се уклонити све препреке 
за развој и раст пословања, преко обезбеђења финансијске 
подршке, до онога што је и најважније, а то је мотивисање и 
подржавање младих људи у креирању предузетничког духа 
и развоју предузетничких вештина.

Покретачка снага привреде
Помоћница министра привреде, Нина Самарџић, иста-

кла је да радити са младим људима значи пружити им по-
моћ, али и пазити да их не оптеретимо својим страховима. 

„У Влади Србије постоји чврсто опредељење за борбу 
против незапослености. Стање које имамо последица је не-
усклађености образовног система и потреба привреде. Мла-
ди су најфлексибилнија и најеластичнија група и заједно са 
њима можемо да псотигнемо боље резултате у овој области“, 
рекла је Самарџићева и најавила будуће програме подршке 
српским предузетницима и онима који то желе да постану.

Помоћница министра омладине и спорта, Снежана 
Клашња, додала је да је потребно да млади узму своју суд-
бину у своје руке. Говорећи о анкетама међу младима, она је 
истакла да се чак 80 одсто опредељује за сигуран посао, па 
нека је и слабије плаћен. 

„Србија мора да прати светске трендове у овој области 
како би се постигли зацртани циљеви, а предузетништво 
мора постати начин живота и размишљања“, рекла је 
Клашња. 

„Предузетници су свуда у свету покретачка снага прив-
реде. Анкете у Европи показују да тек 37 одсто грађана жели 
да се упусти у предузетништво. Иначе, млади са предузет-
ничким вештинама лакше проналазе посао, што значи да 
предузетништво мора да буде заступљено у свим секторима 
образовања“, нагласио је Симоне Балдасари, из Европске ко-
мисије, док је Сузан Кутор, из мисије УСАИД у Србији, подву-
кла да се кроз подстицање предузетништва јача конкурент-
ност привреде. 

Члан УО Наледа, Мирослав Милетић, указао је на про-
блем одлива младих мозгова из Србије. Према његовом миш-
љењу, потребна је и трансформација јавног сектора. Он је 
предложио да Привредна комора Србије, по угледу на слич-
ну институцију у Паризу, формира пословну школу. Кадрови 
који би излазили из ње били би драгоцени привреди земље. 

Предузетнице за ново доба
Могућности оживљавања привреде у региону и послов-

но умрежавање биле су теме дводневне међународне кон-
ференицје „Предузетнице за ново доба: нове могућности 
за оживљавање привреде у региону“, коју је организовало 
Удружење пословних жена Србије, у сарадњи са Европском 
мрежом предузетништва Србије (Enterprise Europe Network). 
Скуп је одржан у Нишу, који ове године обележава и 17 векова 
од доношења Миланског едикта. Удружење пословних жена 
Србије овим догађајем жели да подржи идеју интернациона-
лизма и мултикултуралности, која је главна прожимајућа 
нит овог великог јубилеја. На највећем до сада таквом скупу 
у Србији, где свако четврто предузеће воде жене, учествује 
180 предузетница из 16 европских земаља и Америке. Циљ 
је унапређење индивидуалних бизниса и оживљавање прив-
реде кроз умрежавање и склапање конкретних пословних 
аранжмана.

„Предузетнице су имале прилику да размене искуства 
и добију информације о видовима помоћи државе и других 
институција у унапређењу бизниса. Међутим, ова конферен-
ција им је првенствено омогућила пословне сусрете који су 
организовани врло структуирано и систематично“, каже Оли-
вера Поповић, потпредседница Удружења пословних жена 
Србије.

Међу предузетницима у Србији жена је око 26 одсто и 
углавном воде микро и мала предузећа. Готово половина 
фирми које оснују жене (47 одсто), угаси се релативно брзо. Уз 
проблеме који прате готово све предузетнике у Србији, попут 
споре наплате потраживања и црног тржишта, жене у биз-
нису суочавају се са додатним потешкоћама, и то од самог 
оснивања фирме. Зато у Удружењу пословних жена очекују 
већу подршку државе.

„Жене у Србији поседују 15% станова, некретнина, а зна-
мо да банке траже залог за почетак да би дале кредит, тако 
да је врло битно да постоји системска подршка“, наглашава 
Сања Поповић Пантић, председница Удружења пословних 
жена Србије.

А.Б.

Спремни за изазов
Ученици Уметничке школе у Нишу освојили су прво место 

на Националном финалу такмичења средњошколаца у преду-
зетничким вештинама „Пословни изазов“, одржаном крајем 
септембра, у оквиру манифестације „Европска недеља малих 
и средњих предузећа“, коју је Европска комисија иницирала и 
координира у земљама широм Европе. 

Младе Нишлије победиле су у дисциплини прављења биз-
нис плана у конкуренцији 60 вршњака из 43 средње школе из 
целе Србије. Одличне резултате показали су и ученици Средње 
школе из Новог Бечеја, Економске школе „Нада Димић“ из Зему-
на и Пољопривредне школе из Пожеге.

Ученички тимови имали су задатак да креирају бизнис 
план за производ или услугу који би били пласирани на тр-
жиште у одређеном тренутку. Такмичење „Пословни изазов“ 
већ пету годину заредом организују „Достигнућа младих“ у Ср-
бији, а финансирају Америчка агенција за међународни развој, 
Министарство омладине и спорта и Министарство привреде
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

адресе филијала нсЗ

покрајинска 
слУжба За 
Запошљавањe

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

покрајинска 
слУжба За 
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


