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Отпуштања вишка запослених
у јавном сектору

КО СВЕ ОСТАЈЕ БЕЗ
ПОСЛА

Према мишљењу стручњака, неопходно је да од 635.000,
колико је сада запослено у јавном сектору, буде отпуштено
преко 100.000 људи, како би привреда била постављена
на здраве основе

Примена Резолуције 1325
Савета безбедности УН

ЖЕНЕ, МИР И
БЕЗБЕДНОСТ

Србија је постигла напредак на плану политика и
институција, али још мора да ради на остваривању
циљева у пракси

Акција за здраво
пословање привредника

ПИТАЈТЕ КАДА

Радио-телевизија Србије и НАЛЕД настављају кампању
чије су кључне теме брже издавање грађевинских дозвола
и борба против сиве економије. Грађани могу да пријаве
лоше бирократске процедуре
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Да би се спречио колапс привреде и смањила јавна
потрошња, потребно је отпустити вишак запослених у државном сектору. Према мишљењу стручњака, неопходно
је да од 635.000, колико је сада запослено у јавном сектору,
буде отпуштено преко 100.000 људи (неке процене иду и
до 140.000), како би привреда била постављена на здраве основе. Поред тога, према анализама Фискалног савета, просечна зарада у државном сектору је скоро 40 одсто
виша од просечне зараде у осталим секторима привреде,
па би услед отпуштања одређеног броја чиновника била
смањена издвајања из буџета за више стотина милиона
евра. Како најављују из Владе Србије, отпуштања би трајала неколико година, уз адекватну стратегију и програм
спровођења реформи. Први би без посла могли да остану
запослени у државним агенцијама и фондовима, јавним
предузећима, затим немедицинско особље, запослени у
основном образовању, општинској администрацији, али и
радници у неприватизованим друштвеним предузећима.
Конференција „Независно праћење и извештавање о
спровођењу Националног акционог плана (НАП) за примену Резолуције 1325 - Жене, мир и безбедност у Србији“, одржана је 10. октобра, у Малој сали Дома Народне скупштине.
Учесници скупа, који је организовао Београдски центар за
безбедносну политику, нагласили су да је Србија у примени ове резолуције остварила напредак на плану политика
и институција, али још мора да ради на остваривању циљева из тог документа у пракси. У оквиру два панела, учесници су дискутовали о достигнућима и изазовима у примени
НАП 1325 у Србији, од његовог усвајања 2010. године.
Кампања „Питајте када“ је настављена протекле седмице. Носилац медијских активности је РТС, а Национална алијанса за локални економски развој ће пратити рад
институција и извештавати о њиховој спремности да отклоне административне препреке за пословање. Кампања
ће трајати годину дана, а кључне теме којима ће се бавити су убрзавање издавања грађевинских дозвола и борба
против сиве економије. Грађани ће, као и до сада, моћи да
пријаве лоше бирократске процедуре на које наилазе, не
само у наведеним, него и у другим областима.
Редакција
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Институт „Гоша“

ЗНАЊЕ ЈЕ НАЈВЕЋА
СНАГА 21. ВЕКА

Заваривачи, инжењери, технолози заваривања - све су траженији на тржишту рада, па не
чуди велико интересовање, пре свега младих инжењера, који су одлучили да на посао не
чекају, него да уложе у своју каријеру

З

аваривач је једно од ретких занимања за које посла има
и у време кризе. Могу се запослити у домаћим фирмама, а многи одлазе и у иностранство, где зараде, у зависности од посла и услова рада, достижу и до 4.500
евра. Знање из ове области, које ће их препоручити страним
и домаћим компанијама, грађани Србије могу да стекну и у
Институту „Гоша“, у коме је успешно обучено неколико хиљада заваривача и неколико стотина инжењера и технолога
заваривања. Крајем октобра почиње курс за међународне
инжењере заваривања (IWE) и међународне технологе заваривања (IWT), према програму и правилима Међународног
института за заваривање - IIW. Тим поводом разговарамо са
Мирком Личином, в.д. директором Института „Гоша“ из Београда.
Поред курса за завариваче, пружате прилику и високообразованим кадровима да усаврше своја знања и
тако лакше дођу до посла?
Овај курс припада јединственом и свеобухватном систему образовања, обуке, квалификације и сертификовања, везаном за заваривање, примењује се на појединце и компаније и
усаглашен је на светском нивоу. Ово је четрнаеста генерација
која се код нас обучава, а 9. под покровитељстом овлашћеног
националног тела за образовање кадрова у заваривању. Курс
почиње 28. октобра. Теоријски део обухвата предавања из
четири области, у Инстититу „Гоша“ у Београду, док се вежбе
реализују у Смедеревској Паланци. Завршни део курса је одбрана завршног рада, након чега полазници добијају дипломе
ANB.

Ко може да се пријави на овај курс?
Приступ курсу имају инжењерско-техничке струке: машински, грађевински, електротехнички и технолошки факултет или виша школа, а сада прилику имају и кандидати са
пољопривредног (смер механизација), рударског и саобраћајног факултета. Обука је веома озбиљна и у рангу је старе
магистратуре на машинском факултету, јер је и одговорност
велика. Инжењер заваривања на основу пројекта прописује
технологију заваривања, води комплетан поступак и потписује технолошко решење. Ово занимање ће бити све траженије, па не чуди велико интересовање, пре свега младих
инжењера, који су одлучили да на посао не чекају, него да
уложе у своју каријеру. Такође, планирамо да уведемо и обуку
за специјалисту заваривања (IWS), који би био нека врста споне између инжењера и заваривача.

Каква су ваша искуства
са обукама за завариваче
које спроводите годинама
уназад? Да ли нова знања
гарантују и добар пословни
ангажман?
Последњих година, како се
отворило светско тржиште, занимање заваривача је постало
веома тражено и популарно.
Колико год људи обучите, они
могу да нађу добар посао, и то
веома брзо. Наравно, искуство
је драгоцено у сваком послу, а
након наше обуке полазници су сасвим спремни да се озбиљно баве заваривањем. Имамо огромне референце, па је сама
чињеница да су код нас успешно прошли обуку и процес атестације одлична препорука за кандидате.
Млади људи који желе стално запослење могу да уложе
у своје занимање и добију сигуран посао. Уложена средства се
јако брзо враћају - буквално кроз једну плату. Солидан заваривач зарађује од 5 евра по сату, а врхунски професионалци,
који су овладали са више поступака, до 100 евра. Напомињем
да су сви подложни реатестацији након две године, а многи
долазе и на дообуку, како би усвојили неки нови поступак и
рад на новим материјалима.
Обуке радимо у нашем Центру за обуку у Смедеревској Паланци, у коме имамо сву потребну опрему, материјале, искусне инструкторе, као и обезбеђен смештај у интернату. Обуке се
могу организовати и у Београду или код заинтересованих наручилаца у њиховим фирмама. Радили смо и ван граница, углавном у окружењу. Имамо и интернационално искуство, прошле
године смо извели успешну обуку за IWE инжењере из Судана.
Квалитет је најбоља препорука и сада смо у преговорима са Суданом и Нигеријом у вези са новим обукама.
Какви су даљи планови Института у овој области?
Сада су актуелни курсеви за инжењере заваривања, а за
месец дана у плану је и курс за визуелну контролу за NDT
особље, али планирамо да радимо и остале обуке у NDT области - контрола без разарања. До краја године ћемо организовати и обуке за рад на лиценцираним инжењерским софтверима. Такође, планирамо да радимо неке обуке и у области
ваздухопловства. Опремљени смо и за заваривање пластике
и ултразвучно заваривање метала, што је потпуна новина на
нашем тржишту. Новина су и обуке за роботичко заваривање,
као и тзв. орбитално заваривање, које је у припремној фази, а
биће тражено у наредном периоду. Имамо добре потенцијале, пре свега стручне, компетентне и професионалне кадрове
и акредитоване лабораторије - лабораторија за испитивања
без разарања, механичко-металографска, хемијска и метролошка лабораторија, тако да смо компетентни и стручни да
нашим клијентима пружимо услуге ппрепознатљивог квалитета и можемо да одговоримо свим изазовима привреде.
Институт „Гоша“ је акредитован код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као
истраживачко-развојни институт у области техничко-технолошких наука за обављање научноистраживачке делатности
од општег интереса. Ове године је завршен W-tech пројекат,
финансиран од стране Европске уније, у вредности од 755.000
евра, уз помоћ кога смо унапредили опрему и објекте на локацији Института „Гоша“ у Смедеревској Паланци.
А.Бачевић

Примена Резолуције 1325 Савета безбедности УН

ЖЕНЕ, МИР И БЕЗБЕДНОСТ
Србија је постигла напредак на плану политика и институција, али још мора да ради на
остваривању циљева у пракси

К

онференција „Независно праћење и извештавање о
спровођењу Националног акционог плана (НАП) за
примену Резолуције 1325 – Жене, мир и безбедност
у Србији“, одржана је 10. октобра, у Малој сали Дома
Народне скупштине. Учесници скупа, који је организовао Београдски центар за безбедносну политику (БЦБП), нагласили
су да је Србија у примени ове резолуције остварила напредак
на плану политика и институција, али још мора да ради на
остваривању циљева из тог документа у пракси. У оквиру
два панела, учесници су дискутовали о достигнућима и изазовима у примени НАП 1325 у Србији, од његовог усвајања
2010. године.
Директорка БЦБП, Соња Стојановић Гајић, рекла је да
НАП за примену Резолуције 1325, који се односи на период
2010-2015, треба да одговори на конкретне животне проблеме грађана, као што је забринутост жена српске националности са севера Косова што њихова деца немају где да се играју.
„О документу не треба да се расправља само у институционалном смислу и на основу индикатора, већ треба искористити прилику да се сада, када смо на пола пута примене
НАП, види шта смо то добро урадили и шта још може да се
поправи“, рекла је Соња Стојановић Гајић.

Представница Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у Србији, Асја Варбанова, истиче да је од усвајања Резолуције 1325, у октобру 2000. године,
само 39 чланица УН, односно мање од трећине, усвојило националне акционе планове за спровођење те резолуције. Она
је оценила да примена циљева резолуције мора да се појача.
Србија је друга у региону, после БиХ, усвојила Национални акциони план за Резолуцију 1325. Сада ја то учинила
и Македонија, док Албанија и Црна Гора размишљају да ли
да активности предвиде кроз стратегије за родну равноправност или кроз засебан план. Србија се једина усредсредила
на сектор безбедности, док је у БиХ и Македонији питање
учешћа жена формулисано шире, као учешће у одлучивању
о питањима безбедности, спољне политике и мира.
Представница организације „Жене у црном“, Гордана Суботић, рекла је да две и по године од спровођења НАП-а нема
помака у остваривању циљева Резолуције 1325 у Србији и да
је план сужен на сектор безбедности.
„По наших 15 индикатора није било достигнућа. НАП је
донет због придруживања ЕУ и рекламирања на међународним скуповима, а не да би се решили суштински проблеми“,
рекла је Суботићева и подсетила на проблем заштите жена у
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сукобима, наводећи да су жене биле намерне мете у ратовима у бившој Југославији, а указала је и на изостанак активности предвиђених за ову годину за утврђивање проблема и
потреба жена избеглица у Србији.
Истраживачица БЦБП, Маја Бјелош, оцењује да су остварени помаци у примени НАП, пошто су основана готово
сва тела предвиђена тим планом. На препоруку Поверенице
за заштиту равноправности уведен је родно осетљив језик у
службе безбедности и укинуте су или ублажене квоте за упис
жена на Криминалистичку и Војну академију.
„Жене и даље нису довољно заступљене у сектору безбедности, посебно када је реч о официрском кадру. Према
статистичким подацима које су БЦБП-у доставила министарства одбране и унутрашњих послова, за ову годину њихов
удео износи око 20%. Један од разлога за то су и доскорашње
мере које су ограничавале њихов упис у одговарајуће школе.
Недавна одлука о укидању и ублажавању тих мера би требало да у наредним годинама допринесе повећању броја жена
официра“, рекла је Маја Бјелаш. У Србији се у протеклих годину дана битније повећао број жена професионалних војника
које не пролазе четворогодишње школовање већ обуку, док је
број жена официра у војсци и даље низак, али постепено расте. Очекује се да ће укидање квота за упис жена на Криминалистичко-полицијску академију и предузимање корака да
се на Војној академији достигне квота од 30% за упис жена,
повећати њихову заступљеност у сектору безбедности.
Наиме, ове образовне институције су усвојиле препоруке Поверенице за заштиту равноправности, донете на основу притужбе Београдског центра за безбедносну политику, и примениле мере за укидање дискриминаторне уписне
политике. Повећање броја жена официра се може очекивати
пошто заврше четворогодишње школовање, око 2018. године.
„Битно је да за то време ове две институције, као и министарства одбране и унутрашњих послова, наставе да
активно промовишу школовање и развој каријере жена у
својим секторима, како би жене и даље биле мотивисане да
се пријављују за ове послове и школовање. Прва жена генерал биће историјски корак за Војску Србије и подстрек за напредовање будућим генерацијама жена у војсци“, оценила је
Маја Бјелош, поводом најаве министра одбране Александра
Вучића да би Војска Србије 2014. године могла да добије прву
жену генерала.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Међународна конференција „Запошљавање, образовање, предузетништво“

НОВА ЗНАЊА ЗА НОВО ВРЕМЕ

Предузетништво, као генератор привредног развоја, утиче на ново запошљавање, али је од
пресудне важности едукација, јер се кроз њу тестирају нове идеје које треба преточити у
предузетничку реалност

Другу годину заредом Београд је био домаћин Међународне конференције „Запошљавање, образовање, предузетништво“, одржане од 16. до 18. октобра, у организацији Високе
школе за пословну економију и предузетништво. Суорганизатори манифестације били су: Европски савет за мала предузећа и предузетништво, Интернационални истраживачки
институт за социјално предузетништво и економски развој
из Бирмингема, Факултет за економију и менаџмент из Кине
и други. Радове из области запошљавања, образовања и предузетништва изложило је преко 100 стручњака, а објављени
су у четири тематске монографије.
Конференција је изазвала велику пажњу стручне јавности, имајући у виду да се бави проблемима чије је решавање посебно важно у периоду економске кризе. На скупу је
наглашено да предузетништво, као генератор привредног
развоја, утиче на ново запошљавање, али да је од пресудне
важности едукација, јер се кроз њу тестирају нове идеје које
треба преточити у предузетничку реалност.

Проф. др Радмила Грозданић, професор на Високој школи за пословну економију и предузетништво, нагласила је да
је један од циљева ове конференције да подстакне и убрза
активности државних органа. Тржишна ефикасност Србије је
на ниском нивоу, јер не бележи значајније помаке у предузетничкој иницијативи. По недавно спроведеном истраживању,
од 144 земље у свету Србија се налази на 101. месту по конкурентности образовања, а на 126. месту по конкурентности
институција. По речима професорке Грозданић, суштина
предузетничке економије је подстицање иновација свуда где
је то могуће. Србија се, нажалост, у тој области налази на 112.
месту. Иако готово милион запослених ради у микро, малим
или средњим предузећима, држава чини мало на подизању
предузетничке културе. Законодавни оквир дат је за предузећа која спадају у групу малих, средњих и великих, док
се микро предузећа, која су најбројнија и запошљавају 1-9
запослених, налазе у најнеповољнијем положају. Радмила
Грозданић позитивно оцењује што држава кроз субвенције
помаже развој ауто-индустрије, ИТ сектора и пољопривреде,
међутим, само у ауто-индустрији ради 24.000 малих фирми
које се баве израдом компоненти, а које учествују са свега 5%
у производњи „Фијата“.
Бесплатна публикација о запошљавању

„До сада држава није урадила готово ништа да помогне
повезивању компоненташа. Породични бизнис нема стимулативну основу, а Закон о преносу власништа, и поред бројних иницијатива, никада није донет. Што се тиче корпоративног предузетништва, у 148 предузећа у реструктурирању
ради 25% индустријских радника, који сада могу да очекују
да се као вишкови нађу на бироу рада. Држава мора да им
помогне да се кроз транзиционе центре обуче, организују, започну сопствени посао и изађу на тржиште“, истиче др Радмила Грозданић.
С друге стране, Закон о социјалном предузетништву је
добар пример јавно-приватног партнерства. Брига о старима, деци, особама са инвалидитетом, може да се из јавног
измести у приватни сектор, који за то испуњава законом прописане услове. На овај начин смањују се издвајања државе,
и што је још важније, осетљиве категорије незапослених са
евиденције НСЗ активирају се за тржишно понашање у мери
у којој је то могуће.
Глобално предузетништво не постоји без локалног регионалног развоја. Буџети се код нас креирају тако да имају
фискални и социјални аспект, док се мање простора оставља
за економију и развој. Исто је и са општинским буџетима.
Локалне самоуправе морају више уложити у пројекте који
имају модеран развојни концепт и на тај начин мотивисати
младе да остану у својим срединама.
Предузетничко образовање и културу треба увести и
унапредити кроз образовни систем Србије. Годинама се већ
говори о неприлагођености образовања тржишту рада. С
друге стране, не постоји јасна развојна стратегија општина.
Неефикасност микро и макро предузећа је велика, готово
30% је у катастрофалном стању солвентности. Образовање
мора добити комерцијалну и мотивациону улогу код младих,
како би они били заинтересовани за сектор предузетништва,
а не као до сада, да посао траже пре свега у јавном сектору.
В.П.

Флексибилни облици рада
Иако критиковани од стране синдиката, флексибилни облици рада постају све доминантнији облик радног ангажовања.
„Послодавци плаћају велике порезе и доприносе на плату,
па без обзира на разне стимулативне програме које финансира
држава, неће за стално запошљавати ниједног радника више
него што им буде стварно потребно“, наглашава Радмила Грозданић и додаје да не треба унапред критиковати ову новину која
је предвиђена новим Законом о раду. У свету је на овај начин
радно ангажовано преко 180 милиона људи, а само у Европи око
45% жена ради кроз флексибилне облике запошљавања.
Што се тиче активних мера запошљавања, лоша је пракса
ограничавати број обука за незапослене.
„Национална служба за запошљавање мора постати ‚кишобран обука‘. Данас, нажалост, незапослени који се укључи у
обуку, нпр. за стране језике, нема право да се обучава ни за шта
друго. То је лоша пракса, на тај начин незапослени не могу постати конкурентни на тржишту рада. У Европи само да бисте
добили лиценцу за возача морате проћи најмање 6 обука“, наглашава професорка Грозданић.
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Отпуштања вишка запослених у јавном сектору

КО СВЕ ОСТАЈЕ БЕЗ ПОСЛА

Према мишљењу стручњака, неопходно је да од 635.000, колико је сада запослено у јавном
сектору, буде отпуштено преко 100.000 људи (неке процене иду и до 140.000), како би
привреда била постављена на здраве основе

Д

а би се спречио колапс привреде и смањила јавна
потрошња, потребно је отпустити вишак запослених
у државном сектору. Према мишљењу стручњака,
неопходно је да од 635.000, колико је сада запослено
у јавном сектору, буде отпуштено преко 100.000
људи (неке процене иду и до 140.000), како би привреда била
постављена на здраве основе. Поред тога, према анализама
Фискалног савета, просечна зарада у државном сектору је
скоро 40 одсто виша од просечне зараде у осталим секторима привреде, па би услед отпуштања одређеног броја чиновника била смањена издвајања из буџета за више стотина
милиона евра.
Како најављују из Владе Србије, отпуштања би трајала
неколико година, уз адекватну стратегију и програм спровођења реформи. Први би без посла могли да остану запослени у државним агенцијама и фондовима, јавним предузећима, затим немедицинско особље, запослени у основном
образовању, општинској администрацији, али и радници у
неприватизованим друштвеним предузећима.

Владине агенције
Тачан број разних владиних тела која су нагло почела
да се умножавају од 2008. године, нико не зна. Повереник за
заштиту информација од јавног значаја пребројао их је око
100, Унија послодаваца око 130, а Центар за нову политику
чак 170. Ова тела годишње из државне касе „гутају“ око 850
милиона евра, а око 60 одсто издваја се за плате. План Владе
на почетку мандата био је да се затвори бар половина од стотинак непотребних агенција, дирекција, управа и инспектората. Међутим, до сада је катанац стављен само на Националну
туристичку развојну корпорацију, Фонд за заштиту животне
средине, Агенцију за енергетску ефикасност и хемикалије,
Управу за игре на срећу, Девизни инспекторат, Национални
савет за децентрализацију и Дирекцију за водне путеве.
С друге стране, према Акционом плану за ЕУ, предвиђено је да се током 2013. поново активира или оснује пет
савета: Савет за развој и сарадњу са цивилним друштвом,
Национални савет за рурални развој, Савет за МСП, Савет за

Структурне реформе за
унапређење пословног окружења
1. Реформа тржишта рада кроз измене Закона о раду
(најкасније до краја године):
- отклањање препрека код запошљавања и отпуштања
- промена обрачуна зарада и отпремнина
- реформа колективног преговарања
- унапређење правног оквира за подстицање самозапошљавања
2. Једноставније процедуре за издавање грађевинских
дозвола:
- поједностављење и скраћивање поступака издавања грађевинских дозвола
- дозволе у року од месец дана, под условом да је простор на
коме се гради покривен планском документацијом
- добијање дозвола на једном шалтеру
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децентрализацију, као и савети за реформу државне управе
и националне мањине.
Пример ради, Немачка има шест агенција, Словачка
осам, Хрватска 40, већина земаља по двадесетак, а Србија,
чији је друштвени производ неупоредиво мањи од БДП-а поменутих држава, преко 100. Нико тачно не зна колико је људи
запослено у тим телима. Према расположивим информацијама, директори већине агенција имају плате веће од 100.000
динара, а нека примања надмашују и 500.000 динара.

Јавна предузећа
Највише разлога за страх има око 54.000 радника предузећа у реструктурирању. Како је представио министар финансија Лазар Крстић, основна идеја увођења појединих предузећа
у реструктурирање, 2002. године, била је лакша приватизација
великих система, без блокаде рачуна и стечаја. Процес реструктурирања требало је да буде временски ограничен и обухвати 10-20 највећих и најсложенијих предузећа, која запошљавају од 1000 до 5000 људи. Уместо тога, овај процес траје и по
10 година, а последице таквог стања су огромни финансијски
губици и негативан утицај на пословно окружење кроз неплаћање обавеза ка привреди и банкама без икаквих санкција,
рушење финансијске дисциплине, отворено супростављање
руководства и синдиката приватизацији фирме.
Како је најављено, законом је дефинисан рок за окончање реструктурирања до 30. јуна следеће године. До тада
сва предузећа морају пронаћи решење кроз неку од следећих
опција: продаја (углавном имовине фирме), стечај (банкрот
или кроз унапред припремљене планове реорганизације)
или подржављење. У било којој од ових опција свим радницима који остану без посла биће исплаћен социјални програм.
Циљ Владе је да до краја ове године број предузећа у реструктуирању падне испод 90.
„Све фирме које не могу да се приватизују и немају тржиште ићи ће у стечај и у ликвидацију. Отпуштени ће добити отпремнине. Већ је донета одлука да радници добију 300
евра по години стажа“, рекла је Ранка Савић, председница
Асоцијације слободних и независних синдиката.
У Савезу самосталних синдиката Србије упозоравају да
ће се откази прелити и на друге раднике. „Ако укину отпремнине у новом закону о раду, који се најављује, сигурно ће од
50.000 до 100.000 људи остати без посла. Отпуштање ће бити
лако и многи послодавци ће то искористити“, рекли су у овом
синдикату.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Миладин Ковачевић, економиста, сматра да би отпуштања у државној администрацији сада била грешка, као
што је то било и 2010, јер је касније све надокнађено.
„План редукција треба пажљиво направити, укупни
вишкови нису велики, а неке службе имају и мањак запослених, попут Пореске управе, Геодетског завода, судства,
Републичког завода за статистику. Вероватно има вишкова
у јавним комуналним предузећима и локалној администрацији“, рекао је Ковачевић.

годином држава је продужавала рокове и доносила нове закључке. Неизвесно је колико ће се предузећа и радника наћи
у овом пакету, али се претпоставља да у Србији, у овом часу,
око 180.000 радника има рупе у стажу, а око 50.000 је у предузећима у реструктурирању.
У Унији послодаваца Србије кажу да овакви потези нису
у складу са уставом, а ни правдом.
„Грешке несавесних послодаваца плаћају они који нису
криви, али с друге стране, статус радника из предузећа у реструктурирању мора да се реши што пре, јер ће, у супротном,
то државу коштати пет пута више. За контролу и наплату доприноса је одговорна држава, тако да би ови радници којима
држава није платила дугове, свакако могли да је туже, па је
исплативије да се стаж повеже на овај начин. Најважније је
да се коначно стане на крај оваквој пракси, по којој се неким
послодавцима непрестано гледа кроз прсте, док се други
због тога кажњавају“, каже Драгољуб Рајић, директор УПС.

Мере планиране за
јавна предузећа
- Примена Закона о јавним предузећима (извештавање оснивача, именовање надзорних одбора, расписивање конкурса
за генералне директоре)
- Увођење кључних индикатора пословања ради бољег
праћења резултата рада
- Корпоратизација (суштински прелазак на Закон о привредним друштвима и већа транспарентност пословања)
- Продаја капитала/повлачење из управљања појединих ЈП
(Ресавица, ЈАТ, Галеника, Аеродром, Чачанска банка, Дунав
осигурање)

Помоћ државе
Радницима 179 предузећа у реструктурирању држава ће највероватније изаћи у сусрет и платити све заостале
доприносе, како би технолошки вишкови који испуњавају
макар један од услова могли несметано у пензију. Тиме ће
републичка влада, још једном, измирити дугове сопствених
фирми - губиташа, иако је након сваког циклуса тврдила да
је последњи.
Према подацима Министарства рада, до сада је исти
рецепт примењивала чак осам пута и тако повезала стаж
421.604 радника. Ово спасавање радника пропалих предузећа, којима је сама газдовала, републичку касу укупно је
коштало 60 милијарди динара. У Сектору за рад овог министарства кажу да је овакав потез неопходан, јер се чувају радници који нису криви за неуспех предузећа и не би смели да
буду колатерална штета.
Држава је одлучила да повеже стаж радницима у предузећима у којима је била већински власник или у онима која
су била у припреми за продају, али су нагомилани дугови
били кочница за успешну приватизацију. Радници су доведени у неправедан положај, јер нису могли да остварују основна права из радног односа, па ни да се пензионишу.
Процењује се да око 6.000 послодаваца не уплаћује ни
порезе ни доприносе. У решавање овог проблема држава се
први пут укључила 2003, када је донела Закон о повезивању
стажа, који се односио на период од 1. јануара 1991. до 31.
децембра 2003. И тада су разлози за доношење закона били
дугогодишња привредна криза и хиперинфлација, које су
условиле масовно неуплаћивање доприноса великом броју
радника. Иако су у републичкој влади тврдили да је овај потез изузетак и да неће постати пракса, са сваком следећом
Бесплатна публикација о запошљавању

Шта доноси нови Закон о раду
Отпремнине само за стаж код последњег послодавца,
трогодишњи рад на неодређено време, нови облици запошљавања, мање администрације при отпуштању и запошљавању - најављене су новине у домаћем радном законодавству.
Лидер Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав
Орбовић, каже да закон мора бити по мери здраве економије,
али и достојанства радника. И док Орбовић сматра да укидање исплате отпремнине за читав стаж није добро решење,
за послодавце и део синдиката то је неопходна мера за привлачење инвеститора и подстицај развоју домаћег предузетништва.
„Посао пође низбрдо, ви морате да затворите фирму, али
и да исплатите отпремнину од три, пет или седам хиљада
евра некоме ко је радио 30 година. Произилази да је отпремнина већа него оснивачки капитал фирме“, напомиње Драгољуб Рајић, из Уније послодаваца Србије.
Продужавање рада на одређено време са једне на три године, за шта се залажу послодавци, синдикатима је потпуно
неприхватљиво. Док неки облици флексибилног рада - рад
од куће, па чак и рад у пару, уз поделу радног времена, имају
присталице.
Ранка Савић, из Асоцијације слободних и независних
синдиката, сматра да синдикати не треба унапред, због популизма, да то одбацују. „Такве врсте рада нису лоше. Битно
је да има рада, да има новог запошљавања и Асоцијација ће
и тај рад подржати“, истиче Савићева.
Уз остале законе, пре свих пореске, требало би да и Закон о раду употпуни оквир који ће подстаћи запошљавање,
сагласни су синдикати и послодавци. Заједнички је интерес
да се сузбије потреба за сивом економијом, раднику и фирми
омогући зарада, а држави да наплаћује, како се све чешће
говори, „разумне порезе“.
В.Пауновић
23.10.2013. | Број 540 |
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Немачка радна етика

УЖИВАЊЕ У ПОСЛУ

Суштински принцип немачке пословне етике је економичност у свим сегментима. Немци
верују да рад и производња нечег изузетног представљају задовољство

Н

емачка радна етика је помало другачија од британске етике, инспирисане протестантизмом. Немачка
популација, као већина становника континенталне
Европе, верује у уживање у животу, добар провод и
испуњеност и задовољство животом. Међутим, они ово радије остварују путем рада, него претераним пићем и непристојним понашањем у јавности. Ово није рутина, већ истинско
веровање и у великој мери њихово ангажовање да посао учине занимљивим и продуктивним.
Немци верују да рад и производња нечег изузетног
представљају задовољство, а бити за то плаћен представља
могућност уживања у самом послу. Вероватно услед ове
радне етике, приоритет немачких банкара је био усмерен
на индустрију и нарочито на производне капацитете малих
предузећа, насупрот огромним пројектима, спекулацијама и
креативном рачуноводству, који је уједно и омиљени модел
финансијских служби америчких или британских модела.

Једна од омиљених одлика немачке пословне етике је
могућност поседовања личног интегритета и лојалност према сарадницима. Подметање, лаж и корупција нису добродошли код просечног Немца. Истинит је клише да Немци воле
свој посао и да су запосленост и вредан рад суштински принципи немачког појединца. У немачком пословном окружењу
је уобичајено бити унапређен на одређену позицију након
извесног периода рада на једном месту. Људи се запитају ако
не напредујете одређеним темпом у току године.
Боље је бити код једног немачког послодавца дужи период, него покушавати да се домогнете више позиције за
најкраће могуће време. Покажите послодавцу своје вештине
и оданост, интегритет и вредан рад на дугорочне стазе. Биће
импресиониран.
Специјализација у једној области даје већу могућност
запосленом да ће да задржи посао, јер га ради боље од неког
другог. Ово је последица принципа немачке пословне етике - „безбедност на првом месту“. Немци воле тачност. Они
очекују тачност и од других људи, без обзира из које земље
долазе. Док је, на пример, у некој афричкој земљи уобичајено чекати аутобус сатима или данима, Немци постају нестрпљиви уколико чекају дуже од 5 минута. Да бисте се што
боље прилагодили немачкој пословној етици, најбоље је да

8

| Број 540 | 23.10.2013.

препоруке о времену буквално схватите. Ако немачки извођач радова каже - „три дана“, онда то буквално значи - три
пута двадесет и четири сата.
Суштински принцип немачке пословне етике је економичност у свим сегментима. Неки ће отићи предалеко са коментаром да су сви Немци шкрти. Иако би могли прилично
да зарадите хонорарним радом за немачког послодавца, биле
би вам потребне посебне преговарачке вештине да добијете
бар мали део његовог богатства, бар у оном смислу који обједињује све суштинске принципе немачке пословне етике.
Извор: CORD Magazine
Превела: Гордана Васиљевић

Пословни бонтон
Под пословном етиком се подразумева и организациона,
корпоративна култура која се односи на правила етичког понашања, основне вредносне системе, етичке принципе и специфична етичка правила која компанија настоји да примени.
Под пословном етиком се подразумевају и вредности и
норме етичког понашања, преточене у кодекс професионалног
или пословног понашања, тзв. пословни бонтон.
Основно питање које се поставља у анализи пословне етике
и односа економије и етике јесте: где је граница која одређује да
ли је нешто у пословању морално или није? Одредити границу
пословне етике представља велики изазов за сваког руководиоца и менаџера, али и за све запослене људе. То је питање личне
одлуке, властитог доживљаја ситуације, потреба, интереса и
мотива, питање властитог моралног интегритета, али и питање
културног наслеђа, очекивања и притисака који долазе из предузећа и окружења.
Пословна етика се као посебна научна дисциплина може
одредити као скуп моралних норми о понашању према социокултурној и пословној средини, према другим људима са којима се ступа у пословни контакт и према одлучивању, дужностима, обавезама, праву и одговорностима, у свим аспектима и
сферама пословања.
Предмет пословне етике је скуп моралних правила понашања у свим пословним активностима усмереним ка успешном
и профитабилном бизнису.
Под пословном етиком се подразумева обавеза да се посао
обави на одговарајући начин и одговорност за његово (не)одобравање. У том смислу, морално одговорна особа се обавезује
да посао обави и прихвати одговорност за неуспех или грешку. Одговорност може бити лична, када се крше етичке норме и
појединац стиче личну корист на рачун општих интереса компаније, а може бити и корпоративна друштвена одговорност.
Корпоративна друштвена одговорност се односи на понашање
организација према друштву, а понашање организација према
друштву се заснива на вредностима које друштво истиче као
доминантне и значајне за његов даљи развој.		
Извор: nastavapreduzetnistva.wordpress.com

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

На основу чл. 43 став 1 тачке 4, 59 и 60 Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС’’, бр.
36/09 и 88/10) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања, Aнекса Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2013. годину
Општина Нова Варош у сарадњи са Националном
службом за запошљавање - Филијала Пријепоље
Објављује

ИЗМЕНУ

ЈАВНОГ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ
НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2013. ГОДИНИ,
ОБЈАВЉЕНОГ 24.05.2013. ГОДИНЕ
Измене су следеће:
У делу I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
мења се други став и гласи:
„Субвенција се одобрава у утврђеном износу, с тим да се
исплата врши у два дела, први у току текуће године и други
у наредној години до 31.07.2014. године, послодавцима који
запошљавају до 50 незапослених лица пријављених на
евиденцији НСЗ у Филијали Пријепоље.’’
•

У делу II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА мењају
се услови, и то став 1 тачка 1, тако да сада
гласи:
„да запошљавају лица која се налазе на евиденцији НСЗ Филијала Пријепоље, у моменту подношења захтева, на
новоотвореним радним местима“.
•

У делу III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ - Бодовање
захтева додаје се нови став који гласи:
„Председник општине може донети одлуку о додатним
критеријумима при бодовању захтева’’.
•

У истом делу Одлука о додели субвенције за
отварање нових радних места, мења се став
2 и гласи:
„Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за отварање
нових радних места, доноси председник Општине Нова
Варош.“
•

У делу IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА мења се
став 1 и гласи:
„Уговор закључују председник Општине, директор Филијале
НСЗ Пријепоље и подносилац захтева у року од 30 дана од
дана доношења одлуке (коју је донео председник општине), а
најкасније до утрошка средстава предвиђених за ову намену“.
•

У делу VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ додаје се
нови став и гласи :
„Захтеви који су поднети по објављеном конкурсу, до
момента објављивања Измене текста јавног позива узеће се
у разматрање, осим у случају одустанка од поднетог захтева’’.
•

Остали делови конкурса који нису обухваћени овим изменама
остају непоромењени. Измена Конкурса важи од дана
објављивања (24.10.2013).

Бесплатна публикација о запошљавању

НСЗ
Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
23.10.2013. | Број 540 |
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Администрација и управа
Бе о г ра д

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

Виши референт за административне послове у
поступку јавних набавки

на одређено време до 6 месеци, за рад у Одељењу за
инвестиције и јавне набавке
УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године радног стажа и положен
државни стручни испит. Осим наведених услова, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену
копију дипломе, доказ о радном стажу, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о здравственом
стању и уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

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

1. Канцеларијско - евиденциони послови,
у звању - виши порески референт - остале
функције, у Министарству финансија - Пореска
управа, Централа, Сектор за контролу, према
условима за радно место под редним бројем 85
Унутрашњег уређења и систематизације радних
места у Министарству финансија и привреде Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: Врши аналитичко - техничке послове на техничкој припреми и обради података у циљу израде информација, извештаја и анализа из делокруга Сектора. Врши стручно - оперативне и статистичко
- евиденционе послове на техничкој припреми и обради података у циљу
израде информација, извештаја и анализа из делокруга Сектора. Обавља
и административно - техничке послове за потребе Сектора. Одговоран је
за тачност унетих података и одштампаних извештаја; обавља и друге
послове по налогу помоћника директора.
УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног, природног или техничког смера; радно искуство у струци од најмање 3 године; положен државни стручни испит; оспособљеност за рад на рачунару; систематичност и
комуникативност у раду.
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.

Бесплатна публикација о запошљавању

2. Самостални инспектор пореске контроле, у
звању самостални порески инспектор - основне
функције, у Министарству финансија - Пореска
управа, Централа, Сектор за контролу, Одсек
за планирање и методологију за индиректне
порезе, према условима за радно место под
редним бројем 99 Унутрашњег уређења и
систематизације радних места у Министарству
финансија и привреде - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: Извршава сложене послове из делокруга Одељења
у складу са налозима и упутствима руководиоца при чему нарочито:
учествује у изради нацрта упутстава, инструкција, наредби, објашњења
и других аката за јединствену примену пореских прописа из области
индиректних пореза; прати стање у погледу законитости, ефикасности и
благовремености извршавања послова контроле од стране организационих јединица Пореске управе, учествује у изради захтева за софтверску
подршку за извршавање послова из делокруга рада Одељења. Поступа
по примљеним представкама пореских обвезника, грађана и захтевима
других државних органа и организација које се односе на послове примене прописа из области индиректних пореза. Врши и друге послове по
налогу шефа одсека.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање
8 година, оспособљеност за рад на рачунару; аналитичност и способност решавања најсложенијих стручних проблема; поседовање вештине
комуникације - писмене и усмене; способност делотворног преношења
информација.
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. Порески инспектор 2, у звању порески
инспектор II - основне функције, у Министарству
финансија - Пореска управа, Централа, Сектор
за контролу, Одсек за планирање и методологију
за индиректне порезе, према условима за радно
место под редним бројем 101 Унутрашњег
уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија и привреде - Пореска
управа
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради нацрта упутстава, објашњења и других аката за јединствену примену пореских прописа из области индиректних пореза; учествује у изради захтева за софтверску подршку за
извршавање послова из делокруга ове организационе јединице; сачињава анализе, извештаје и информације из делокруга Одсека. Поступа по
примљеним представкама пореских обвезника, грађана и захтевима других државних органа и организација које се односе на послове контроле.
Врши и друге послове по налогу непосредног шефа одсека.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно - научног поља техничко - технолошких 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, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 године,
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.
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4. Комерцијалиста, у звању виши порески
сарадник - остале функције, у Министарству
финансија - Пореска управа, Централа, Сектор
за материјалне ресурсе, Регионално одељење
за материјалне ресурсе Београд, Група за
комерцијалне и инвестиционе послове, према
условима за радно место под редним бројем 296
Унутрашњег уређења и систематизације радних
места у Министарству финансија и привреде Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: прикупља и обједињује потребе за добрима и услугама и учествује у изради плана јавних набавки. Организује и учествује
у спровођењу набавки добара и услуга у складу са прописима о јавним
набавкама. Води евиденцију о спроведеним поступцима јавне набавке,
прати извршење уговора са становишта квалитета испоручених добара,
извршених услуга и усаглашености са испостављеним рачуном. Организује расподелу набављених основних средстава, ситног инвентара и
потрошног материјала и води евиденцију о извршеној расподели. Организује и учествује у спровођењу поступка продаје расходованих основних
средстава, издаје фактуре, евидентира их и стара се о њиховој наплати.
Књижи документацију за пријем, продају, расход и другу манипулацију
робом одузетом у поступку теренске контроле и евидентира излазне фактуре. Усаглашава стање заплењене робе са финансијским и магацинским
књиговодством и стање по решењима о одузимању робе са теренском
контролом. Стара се о организацији превоза и ускладиштења заплењене
робе. Даје предлог за продају заплењене робе. Припрема листе за попис
заплењене робе; сарађује са пописним комисијама по питању утврђивања разлика и свођења на стварно стање по годишњем попису. Обавља
послове продаје, издаје фактуре и стара се о њиховој наплати. Обавља и
друге послове по налогу шефа одсека.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске
науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци,
оспособљеност за рад на рачунару; одговорност и комуникативност.
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 на конкурс: 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.
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 окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним
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испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе
доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати који конкуришу на
више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, са
траженим документима за то радно место. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Јагодина

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Управни послови у области урбанизма и
грађевинарства

за рад у Градској управи за урбанизам, грађевинске,
комуналне, стамбене и имовинско - правне послове,
на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен стручне спреме, правни
факултет, 3 године радног стажа и положен државни стручни испит.
Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из чл. 6
Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин 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 има општу здравствену
способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Крушевац

ОПШТИНСКА УПРАВА - ОПШТИНА ВАРВАРИН
37260 Варварин, Трг Мирка Томића 5
тел. 037/787-171

Извршилац на пословима управљања
информатичким системом - администратор
система, за рад у Одељењу за друштвене
делатности, правне, опште и заједничке
делатности
на одређено време на 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничког смера, положен
државни стручни испит, познавање рада на рачунару, шест месеци радног искуства. Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и
услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике Србије; 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. Уз пријаву приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема; уверење о положеном
државном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о здравственом стању;
уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута
оптужница; уверење полицијске управе да није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу
и уверење о радном искуству. Сви докази се прилажу у оригиналу или
као фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За оглас“.
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ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место бр. 4: курир - достављач, а треба да
стоји: курир - достављач, на одређено време од 6 месеци.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Послови припреме буџета и праћења јавног дуга
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена друштвеног смера или високо образовање стечено на основним студијама у трајању до три године - виша пословна школа и најмање 1 година
радног искуства.

Планирање и инвестиције и послови кабинета
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: Високо образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање 4 године - економски факултет, положен стручни испит, познавање рада на рачунару и најмање једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас приложити: оверен препис или оригинал
дипломе о стеченој школској спреми, као и доказ о испуњавању општих
услова за рад у државним органима, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених, уверење основног и вишег суда да се против
кандидата не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности, 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. Изабарани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа приложи доказ да има
општу здравствену способност. Пријаве и потребна документа предвиђена законом доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Лозниц а

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА
15300 Лозница, Карађорђева 2

Оглас објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
за радна места: портпарол за штампу, на одређено време до 12
месеци и координатор за послове месних заједница, на одређено време до 12 месеци, поништава се у целини. У осталом делу
оглас је непромењен.

ХОТЕЛСКО - ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БАЊА КОВИЉАЧА“
15316 Бања Ковиљача, Парк 4

Извршни директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За извршног директора може бити именовано пословно способно лице са високом или вишом стручном спремом, стечено на основу
ранијих прописа, туристичке, правне или економске струке, најмање пет
година радног искуства, од чега најмање три године на пословима руководиоца. За извршног директора не може бити именовано лице на које
се не односе ограничења из чл. 382 Закона о привредним друштвима.
Заинтересовани кандидати уз пријаву достављају: радну биографију и
пропратно писмо у вези са радним местом на које конкурише. Кандидат

Бесплатна публикација о запошљавању

који се пријави на конкурс биће позван на разговор, када су дужни да
Надзорном одбору ставе на увид доказе о испуњености услова за именовање извршног директора. Пријаве на конкурс подносе се у року од 15
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе препорученом пошиљком
или лично на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс - не отварај“. Пријаве на конкурс се не враћају подносиоцу. Надзорни одбор донеће одлуку о пријавама у року од 15 дана од истека рока
за подношење пријава. Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве
пријаве неће бити разматране.

Ниш

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Координатор Канцеларије за младе у Одељењу
за привреду и локални економски развој
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, економског смера или гимназија; једна година радног искуства; положен стручни испит за рад у
органима државне управе; познавање рада на рачунару. Општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима - да је
кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уверење да против лица није покренута истрага и
да није подигнута оптужница - издаје надлежни суд, а уверење да лице
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу - издаје полицијска управа. Пријаву са доказима о испуњености свих услова из огласа (у оригиналу или у овереној
фотокопији, сем лекарског уверења које подноси изабрани кандидат),
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Нови Са д

ОПШТИНА ТЕМЕРИН - ОПШТИНСКА УПРАВА
21235 Темерин, Новосадска 326
тел. 021/843-888

Извршилац на пословима за припрему и
извршење буџета
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни однос
предвиђене Законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, VI степен стручне спреме, виша школска
спрема, економског смера, положен стручни испит за рад у државним
органима и 1 година радног искуства. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати. Пријаве поднети начелнику Општинске управе
Општине Темерин.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве
клијената
23.10.2013. | Број 540 |
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ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-636

Стручни сарадник за поље друштвенохуманистичких и природних наука

на одређено време, најдуже до повратка привремено
одсутне запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године и завршен приправнички стаж, односно са најмање годину
дана радног стажа у струци и положеним државним стручним испитом
или са најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, са стеченим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске студије) и са најмање
четири године радног стажа у струци и положеним државним стручним
испитом или са најмање пет година радног стажа у покрајинској управи
и положеним државним стручним испитом из поља друштвено - хуманистичких, природних или техничких наука, знање страног језика, основни
ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START). Посебни услови: у радни однос у државном органу не може бити примљено 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. Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар за науку и технолошки развој. Име
лица задуженог за давање обавештења о огласу: Биљана Јурибашић,
помоћник покрајинског секретара, број телефона: 021/4874-636. Докази
који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну 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 дипломе);
потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал
или оверена фотокопија; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); уверење о знању страног језика - оригинал или оверена фотокопија; фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечен радни стаж). Кандидат који буде изабран дужан је да
достави лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије
од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана.

Стручни сарадник за информационе системе
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од
најмање четири године и завршен приправнички стаж, односно најмање
годину дана радног стажа у струци и положен државни стручни испит
или са најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, са стеченим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске студије) и са најмање
четири године радног стажа у струци, положеним државним стручним
испитом или са најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, област рачунарске науке,
знање страног језика, основни ниво оспособљености за рад на рачунару
(ЕCDL CORЕ), пробни рад од три месеца. Посебни услови: у радни однос
у државном органу не може бити примљено 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. Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
покрајински секретар за науку и технолошки развој. Име лица задуженог
за давање обавештења о огласу: Биљана Јурибашић, помоћник покрајинског секретара, број телефона: 021/4874-636. Докази који се прилажу:
пријава на оглас у којој је потребно навести тачну 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 дипломе); потврда о
оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL CORЕ) - оригинал или оверена фотокопија; уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); уверење о знању
страног језика - оригинал или оверена фотокопија; фотокопија доказа о
радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж). Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.
Рок за пријављивање је 15 дана.
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ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-372

Приправник

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: високо образовање у пољу правних наука или у пољу друштвено - хуманистичких наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од
најмање четири године. Посебни услови: у радни однос у државном органу не може бити примљено 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. Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице. Име лица задуженог
за давање обавештења о огласу: Бојана Макивић, самостални стручни
сарадник за управне и опште правне послове, број телефона: 021/4874372. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести
тачну 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
дипломе); фотокопија радне књижице.

ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-543

Виши сарадник - књиговођа
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; пунолетство; општа здравствена способност; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које лице чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Услови из акта
о систематизацији радних места: високо образовање стечено на економским студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног стажа у струци, стручна оспособљеност за
обављање одређених мање сложених послова и положен државни
стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL
START) и пробни рад од три месеца. Конкурсна комисија Покрајинског
секретаријата за финансије ће путем тестирања и разговора извршити
проверу знања из области материјално - финансијског пословања корисника буџетских средстава (са посебним акцентом на област књиговодства), као и проверу других знања и вештина битних за обављање послова радног места које се попуњава. Одлуку о избору између пријављених
кандидата доноси покрајински секретар за финансије. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Александра Довијаров, самостални
стручни сарадник I за правне и заједничке послове - шеф одсека, број
телефона: 021/4874-543. Докази који се прилажу: потписана пријава на
оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон; уверење о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о општој здравственој способности - не
старије од шест месеци; 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 дипломе); потврда о оспособљености за рад
на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија; уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечен радни стаж); оверена фотокопија радне књижице. Непотпуне и
неблаговремено поднете пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
пријављивање је 15 дана.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ ЈП
21420 Бач, Бачка 4
тел. 021/770-167

Технички сарадник за комуналне послове,
становање и грађевинско земљиште
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевинског смера, најмање 5 година радног искуства на сродним пословима, возачка дозвола „Б“ категорије. Уз пријаву доставити: копију дипломе и фотокопију радне књижице.

Момчило Јовановић, број телефона: 012/280-016. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни
одбор одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/662-124, 661-128

Скупштински послови

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
21220 Бечеј, Трг ослобођења 2

Заменик начелника Општинске управе Општине
Бечеј
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, најмање 5 година радног искуства
у струци, положен стручни испит за рад у државнимн органима. Општи
услови: држављанство Републике Србије, општа здравствена способност,
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву доставити: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење,
диплому, извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе,
доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту. Пријаву
са потребном документацијом послати поштом на наведену адресу, са
назнаком: „За оглас за заменика начелника Општинске управе Бечеј“ или
предати лично на писарници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Пож аревац

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80
тел. 012/280-016

Директор

на мандатни период од четири године
Послови директора: организује и руководи радом, доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са Законом и Статутом, извршава одлуке Управног одбора, представља и заступа
Туристичку организацију, старе се о законитости рада - одговоран је за
спровођење програма рада, предлаже годишњи програм рада и пословања, одговоран је за материјално - финансијско пословање, подноси
финансијске извештаје, годишњи извештај о раду, пословању и годишњи
обрачун, предлаже акте које доноси Управни одбор, одговоран је за спровођење рада Туристичке организације, одговара за коришћење и располагање имовином, врши друге послове одређене Законом и Статутом.
УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који
осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009), испуњавају и следеће
посебне услове: да поседују високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање 4 године (туризам, економија), познавање енглеског или другог светског језика. Место рада: Мало Црниће. Уз
пријаву са биографијом, кандидати подносе: уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију
дипломе; уверење из казнене евиденције које издаје МУП - полицијска
станица по месту рођења, којим се доказује да није осуђиван на условну
или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности; доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Туристичке организације. Пријава са пропратном документацијом подноси се у року од 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, Управном одбору
Туристичке организације Општине Мало Црниће (у даљем тексту: Управни одбор), на адресу: 12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80 или непосредно Туристичкој организацији, на истој адреси. Пријаве се подносе у
затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације Општине Мало Црниће“. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је дипл. правник
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за рад у Општинској управи у Одељењу за општу
управу и јавне службе у Великом Градишту
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање: високо
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије) друштвеног смера, правни факлутет - дипломирани правник и
радно искуство од најмање 2 године, као и положен стручни испит за рад
у државним органима. Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о
испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе доказе
да испуњава услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, као и да познаје проблематику у области здравства. Уз
пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу или
у овереној фотокопији: диплома којом се потврђује стручна спрема; радна књижица; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на наовом обрасцу
сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању (не старије од шест
месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној
у суду или општини, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска
управа Општине Велико Градиште, начелнику Општинске управе, 12220
Велико Градиште, Житни трг 1, са назнаком: „За оглас“. Додатне информације могу се добити на број телефона: 012/662-124.

Пријепоље

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА СЈЕНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА
36310 Сјеница

Оглас објављен 02.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости за радно место: финансијско - материјални послови (у оквиру ПРС Општине) при Одељењу за буџет
и финансије и наплату општих јавних прихода, у Општинској
управи Општине Сјеница, на одређено време до једне године,
због повећаног обима посла.

П р о ку п љ е

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БЛАЦЕ“
18420 Блаце, Светог Саве 4
тел. 027/371-317

Спремачица
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: сведочанство
о завршеној школи, уверење о неосуђиваности из МУП-а, лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Рад
у сменама. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
23.10.2013. | Број 540 |
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Сомбор

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА
25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-158

Буџетски инспектор

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 34/01
и 39/02), кандидат мора да испуњава и посебне услове за обављање
послова: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци.
Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: кратка биографија кандидата, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, оригинал или оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ - уверење о положеном државном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија) и
доказ о радном искуству у струци од најмање једне године. Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас са доказима о
испуњености општих и посебних услова за рад на наведеним пословима
доставити на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 25230 Кула.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Су б о т и ц а

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ
24300 Бачка Топола, Петефи Шандора 20

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад може бити именовано
лице које је држављанин Републике Србије, да је стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање 5 година радног искуства у струци, да поседује организаторске способности, да
није осуђиван и да се против њега се не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима. Кандидат је дужан да уз прописану конкурсну документацију поднесе програм
рада за мандатни период на који се врши избор. Рок за подношење конкурсне документације и пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Конкурсну документацију
доставити на адресу Центра.

Шабац

држављанству (оригинал или оверену фотокопију), уверење о здравственој способности (оригинал или оверену фотокопију), уверење полицијске
управе да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, уверење основног или вишег
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају на адресу: Општинска управа Општине Владимирци, 15225 Владимирци, Светог
Саве 34, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијима у
трајању од најмање четири године друштвеног смера, 1 година радног
стажа.
ОСТАЛО: Уз пријаву и биографију кандидат доставља доказе о испуњавању услова: доказ о школској спреми (оверену фотокопију), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), уверење о здравственој способности (оригинал или оверену фотокопију), уверење полицијске
управе да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, уверење основног или вишег
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају на адресу: Општинска управа Општине Владимирци, 15225 Владимирци, Светог
Саве 34, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Ужице

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Сарадник за послове месних заједница
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стечено високо (више) образовање, економске струке - VI степен, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни испит
за рад у државним органима. Поред оверене фотокопије дипломе (уверења) о стеченом високом (вишем) образовању, потврде о положеном
државном стручном испиту и фотокопије радне књижице, кандидат уз
пријаву треба да достави и доказе о испуњавању општих услова за рад
у државном органу, и то: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству РС; доказ о општој здравственој способности; доказ да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на оглас и радно место за које се конкурише“.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 34

Матичар - шеф месне канцеларије
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијима у
трајању од најмање четири године друштвеног смера, 1 година радног
стажа. Уз пријаву и биографију кандидат доставља доказе о испуњавању услова: доказ о школској спреми (оверену фотокопију), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
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НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

Трговина
и услуге
Друштвена
одговорност
D & M TRAVEL

24000 Суботица, Матије Корвина 10/а
тел. 024/532-533

Продавац туристичких
ПРИОРИТЕТИ
У аранжмана
АПОШЉАВАЊУ

SZTR „ĐUKA Nо1“

24000 Суботица, Ластина 1
тел. 060/7034-233

Национална служба
УСЛОВИ: II, III степен стручности, прехрамбене
струке, ПК, КВ пекар или
за запошљавање
лице без обзира на врсту и степен стручне спреме, до 12 месеци радПекар

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VI или VII степен стручности, туристичког, економског или
друштвеног смера, пожељно између 21 и 35 година старости, рад на
рачунару (Wоrd, Еxcel, Интернет), енглески језик - средњи ниво, радно
искуство није неопходно, али је пожељно да је кандидат посетио неке
од европских земаља. Радне биографије слати на е-mail: dm.travel@open.
telekom.rs или се јавити на број телефона: 024/532-533. Рок за пријављивање је 23.11.2013. године.

ног искуства на траженим пословима, ноћни рад. Јавити се на горенаведени број телефона, лицу за контакт: Митри Ђукић. Рок за пријаву је
25.10.2013. године.

ФРИЗЕРСКО - КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„МАЛИ ПЛАВИ ЧУПЕРАК“

Женски фризер

11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 146, лок. 1
тел. 069/278-71-11

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном занимању, радно
искуство 6 месеци, пробни рад 3 месеца.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ВЕНЕРА“

11000 Београд, Дринчићева 29
онална служба
тел. 011/3349-581
фризер
пошљавањенаЖенски
одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме - могу и лица са завршеним курсом за фризере; 6 месеци радног искуства на наведеним
пословима. Јављање кандидата на број телефона: 011/3349-581. Рок за
пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

ограми
авништва –
е у пракси

„ТЕХНОАРТ“ ДОО

24300 Бачка Топола, Главна 25
тел. 060/6240-972

Ауто-механичар одржавања моторних возила
на одређено време

Опис посла: oдржавање моторних возила, сервисирање и оправка.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ ауто-механичар, пожељно радно искуство, возачка дозвола „Б“ категорије, основи рада на рачунару,
мађарски језик - средњи ниво. Оглас је отворен 15 дана. Пријаве слати поштом, на горенаведену адресу или се јавити на број телефона:
060/6240-972. Лице за контакт: Бојан Мирић.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „ДЕС“ ДОО

анса за
младе

14000 Ваљево, Даничићева 11
тел. 014/221-649

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: виша стручна спрема - техничког, економског или правног смера, са најмање 3 године радног искуства, поседовање организаторских
способности и смисао за руковођење. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Пријаве (затворене) достављати на горенаведену адресу, где ће бити заведене, а молбе ће разматрати Скупштина
предузећа, по пријему свих пријава које буду достављене до тог рока.

Бесплатна публикација о запошљавању

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „АNА LUX“
24000 Суботица, А. Чарнојевића 70
тел. 065/899-73-90

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме у занимању фризер за жене или
лице без обзира на врсту и степен стручне спреме, са завршеним курсом
за женског фризера, 12 месеци радног искуства. Зинетерсовани кандидати могу да се јаве Ани Радуловић, на горенаведени број телефона. Рок за
пријаву је до 25.10.2013. године.

РЕСТОРАН ДОМАЋИХ ЈЕЛА „БАЧВАНКА“
24000 Суботица, Илинденска 44
тел. 024/566-148

Конобар

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, са радним искуством на траженим пословима. Пожељно: пол женски, од 35 до 45 година
старости. Заинтересовани кандидати треба да се јаве лично на адресу:
Илинденска 44, у времену од 08,00 до 12,00 часова. Рок за пријављивање
је 31.10.2013. године.

„АRTHUR SOLAR“ DОО

24000 Суботица, Мајшански пут 134/6
тел. 064/347-61-06
е-mail: solar.marketing.rs@gmail.com

Комерцијални техничар на терену
за рад у Вршцу, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: III степен
стручне спреме, продавац; IV степен стручне спреме, продавац, комерцијални техничар или економски техничар; завршена основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Рад ће се вршити на терену, ван просторија послодавца, предвиђен је пробни рад од 1
месеца. Лице ће вршити следеће послове: дељење летака и комуникација са тржиштем. Кандидати се могу јавити на горенаведени број телефона ради заказивања термина за разговор. Особа за контакт је Естер
Николић. Пријаве за запослење доставити мејлом. Оглас је отворен до
30.10.2013. године.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
23.10.2013. | Број 540 |
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Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство и индустрија
ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЛАНУМ“ АД
11080 Земун, 22. октобра 15
тел. 011/2108-618
e-mail: kadrovska@planum.rs

ВКВ и КВ минер

„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД ОГРАНАК ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Филипа Кљајића 2
тел. 019/421-085

Менаџер продаје за грађу и плочасте материјале
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: радно искуство од три године на продаји сличне робе, VII степен стручне спреме, дипломирани шумарски инжењер.

на одређено време 12 месеци, место рада: Брђани
6 извршилаца

Менаџер продаје за метале I и II

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

УСЛОВИ: радно искуство од три године на продаји сличне робе, VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или дипломирани машински инжењер.

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

на одређено време до 6 месеци

Менаџер продаје за водоинсталациони
материјал, опекарије, керамику и санитарије
на одређено време до 6 месеци

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ИНЖЕЊЕРИНГ
„ГЕОСОНДАЖА“ ДОО
Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш
тел. 064/1850-941
e-mail: geosondaza@gmail.com

УСЛОВИ: радно искуство од три године на продаји сличне робе, VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или дипломирани машински инжењер.
ОСТАЛО: обавезан психолошки тест од стране стручне службе Националне службе за запошљвање. Пријаве доставити на горенаведену адресу;
бројеви телефона за информације: 011/3281-453 и 019/421-085.

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. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу радне биографије на наведену
мејл адресу или да се јаве лицу за контакт: Александру Ишљамовићу, на
горенаведени број телефона.

„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 заинтересовани кандидати на горенаведени мејл пошаљу радне биографије. Лице
за контакт: Зоран Мијаковац.

„ЛАК - ЖИЦА“ ДОО БОР У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
19210 Бор, Зелени булевар 19

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поред општих услова утврђених Законом о радним односима,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају високу стручну спрему (техничке, друштвене, правне и економске струке); високу или
вишу стручну спрему (дефектолог, психолог и социјални радник); радно
искуство на руководећим пословима најмање 3 године; да немају забране предвиђене законом, да поднесу програм о будућем раду предузећа
„Лак-жица“ д.о.о. Бор у реструктурирању; да поднесу документ о радном
искуству у струци више од 5 година. Конкурс је отворен 7 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: 19210 Бор, Зелени булевар 19, Предузеће за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
„Лак-жица“ д.о.о. Бор у реструктурирању (Служба за персоналне послове).

18

| Број 540 | 23.10.2013.

„MARK-TRADE-CО“ DОО

21000 Нови Сад, Ђорђа Јовановића 12/3
тел. 021/552-883
е-mail: оffice@mtco.rs

Одговорни извођач радова - шеф градилишта
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађевине,
радно искуство 5 година, поседовање лиценце, знање рада на рачунару
(Windows, Wоrd, Еxcel, АutoCAD) и енглеског језика, возачка дозвола „Б“
категорије, пробни рад 3 месеца.

Помоћник шефа градилишта
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар, радно искуство 5 година, поседовање лиценце, знање рада на рачунару (Windows,
Wоrd, Еxcel), возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 3 месеца. Рок за
пријављивање је 15 дана.

ИНДУСТРИЈА МЕСА „ТОПОЛА“ ДОО
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 3
тел. 024/712-360

Оглашава радна места за рад на фарми свиња у
Бачкој Тополи, Подеди и Панонији:

Инжењер сточарства

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер сточарства,
рад на рачунару, предност имају кандидати са радним искуством, рад на
терену.

Ветеринар

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен ветеринарски факултет,
стручни испит, рад на рачунару, теренски рад.
ОСТАЛО: Заинтересована лица могу радне биографије да доставе на
е-mail: pravnasluzba@imtopola.rs или поштом, на горенаведену адресу.
Детаљније информације могу се добити на број тел. 024/712-360. Лице за
контакт: Милош Филиповић. Рок за пријаву је 15 дана.

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

Грађевинарство и индустрија / Медицина

„ГП ОМЕГА“ ДОО

21000 Нови Сад, Руменачки пут 53б
тел. 021/469-198
е-mail: gpоmega@neobee.net

Возач теретног возила

Mедицина
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА „ХОЛИМЕД“

на одређено време 6 месеци

11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно
искуство 12 месеци, возачка дозвола „Ц“ и „Е“ категорије, пробни рад 6
месеци.

Специјалиста гинекологије и акушерства

Руковалац грађевинских машина
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци, возачка дозвола „Ц“ и „Е“ категорије.

Зидар - тесар

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци, возачка дозвола „Ц“ категорије, пробни рад 6 месеци.

место рада: Земун - Батајница

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање 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

„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 91
тел. 018/581-351

Менаџер продаје за грађу и плочасте материјале
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани шумарски инжењер;
радно искуство на сличним пословима 3 године; провера психофизичких
способности од стране Националне службе за запошљавање.

Менаџер продаје за цемент и неметале
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или
дипломирани машински инжењер; радно искуство на сличним пословима 3 године; провера психофизичких способности од стране Националне
службе за запошљавање.

Менаџер продаје за опекарије, санитарије и
керамику
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или
дипломирани машински инжењер; радно искуство на сличним пословима 3 године; провера психофизичких способности од стране Националне
службе за запошљавање.

Менаџер продаје за водоинсталациони материјал
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или
дипломирани машински инжењер; радно искуство на сличним пословима 3 године; провера психофизичких способности од стране Националне
службе за запошљавање.

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. Заинтересовани 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
телефона. 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“

Најкраћи пут
до посла
Сајмови
запошљавања

Бесплатна публикација о запошљавању

Петровац на Млави, Рударска 1
тел. 012/331-462

Стоматолошка сестра
УСЛОВИ: стоматолошка сестра - IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, лице млађе од 30 година, замена лица по члану 45. Конкурс
је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Радивоје
Караџић.
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ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, медицинска
школа, смер медицинска сестра - техничар; обављен приправнички стаж
и положен стручни испит; упис у именик коморе; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе. Опис послова је утврђен Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Српска Црња. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или у овереној фотокопији следећа документа: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; кратку биографију, са адресом
и контакт телефоном; диплому о завршеној школи; уверење о положеном
стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе/
упис у именик коморе, пожељно познавање рада на рачунару. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе поштом или лично, на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Медицинска сестра општег смера

на одређено време на 3 месеца, до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи смер, положен стручни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује
испуњеност услова огласа, предају се преко писарнице Дома здравља (III
спрат, соба бр. 3), на наведену адресу. Одлука о избору кандидата биће
објављена на огласној табли Дома здравља, поред писарнице, а изабрани кандидат биће обавештен путем телефона.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Референт за опште административне послове
на одређено време до 3 месеца, ради повећаног
обима посла

УСЛОВИ: средња школа.

Бравар

на одређено време до 3 месеца, ради повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња школа, возачка дозвола „Б“ категорије.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном
и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност
услова огласа, предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба
бр. 3), на наведену адресу. Одлука о избору кандидата биће објављена
на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат
биће обавештен лично телефонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ
26300 Вршац, Абрашевићева бб
тел. 013/832-552

Доктор медицине специјалиста гинекологије
и акушерства у Служби за гинекологију и
акушерство
УСЛОВИ: Кандидати који подносе пријаву на оглас, поред услова предвиђених Законом о раду Републике Србије треба да испуњавају и посебне
услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Вршац, Вршац: VII/2 степен, завршен медицински
факултет и положен специјалистички испит из гинекологије и акушер-
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ства. Заинтересовани кандидати дужни су да поднесу: пријаву са биографијом; доказ о испуњавању услова (диплома медицинског факултета,
диплома о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства - оверене фотокопије); потврду о евентуалном искуству на истим
или сличним пословима. Наведену документацију поднети у року од 15
дана од дана објављивања. Документација се доставља Служби за опште
и правне послове, на горенаведену адресу.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Доктор медицине

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено
време ради замене запослене на породиљском
одсуству
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
положен стручни испит. Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту и краћу биографију.

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Пријепоље, на одређено
време на замени раднице на породиљском одсуству
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
положен стручни испит. Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту и краћу биографију.

КВ возач

за потребе санитетског превоза пацијената, за рад у
ОЈ Општа болница Пријепоље
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, завршена школа за КВ возача, саобраћајног смера, возачка дозвола „Б“ категорије. Уз пријаву доставити:
молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о завршеној саобраћајној школи; доказ
о поседовању возачке дозволе „Б“ категорије; лекарско уверење за професионалне возаче - не старије од 6 месеци и краћу биографију.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену
адресу. Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центара, у року
од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

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

1. НК радник - сервирка на одељењу
УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство.

2. Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII/1 степен), звање: доктор
медицине, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.

3. КВ радник - берберин

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, смер фризер.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом; за радно место под бр. 1: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; за радно место под бр. 2: фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету и уверење о положеном стручном испиту; за
радно место под бр. 3: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми
- III степен, смер фризер. Пријаве са потребним доказима достављају се
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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ОПШТА БОЛНИЦА

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

Гинеколошко - акушерска сестра

за рад у Служби дијализе Опште болнице
Пожаревац, на одређено време до 3 месеца

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

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, гинеколошко-акушерски смер, положен стручни испит и да кандидат поседује лиценцу. Опис
послова је утврђен Правилником о унутрашњој организацији 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, потврду о положеном
стручном испиту, лиценцу, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага и кривични поступак. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „АЛЕКСИНАЦ“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Специјалиста радиологије

за рад у Одсеку рендген и ултразвучне дијагностике,
на одређено време до повратка запосленог са
специјализације
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста радиологије са положеним специјалистичким испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из радиологије; доказ о радном искуству у струци, након положеног
стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и
контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Оператер за третман медицинског отпада у
Центру за хигијену и хуману екологију
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа - хемијско
- технолошки техничар или лаборант физике, положен возачки испит
„Б“ категорије. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију:
пријаву на оглас, доказ о стручној спреми и доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије. Фотокопије докумената морају бити оверене, а
документација не старија од шест месеци.

Медицински техничар на пријему биолошког
материјала у Центру за микробиологију
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - општег или санитарног смера, положен стручни испит. Кандидати
су дужни да приложе следећу документацију: пријаву на оглас, доказ о
стручној спреми и доказ о положеном стручном испиту. Фотокопије докумената морају бити оверене, а документација не старија од шест месеци.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
Бесплатна публикација о запошљавању

12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

Медицински техничар - сестра

Опис послова: допрема и припрема потребан материјал за рад, припрема
апарате и сетове за укључење болесника, припрема болеснике пре укључења и исте прикључује, ради на здравственом просвећивању болесника,
прати ток дијализе, мери АТ у току целе хемодијализе, а по потреби и по
искључењу болесника, даје потребну терапију, ради ЕКГ у току и после
хемодијализе, контролише рад АВ фистуле и шанта, искључује болесника са апарата, припрема санитетски материјал за стерилизацију, брине
о исправности апарата, стерилише апарате и води потребну документацију.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и
завршена средња медицинска школа - општи смер, IV степен и положен
стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно место
се кандидат пријављује доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер, ооверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена фотокопија (не старије од шест месеци). Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар - сестра

за рад у Гинеколошко-акушерској служби Опште
болнице Пожаревац, на одређено време до 3 месеца
Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инструмената за рад - исте стерилише, прикупља
излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи
здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези
и ради ЕКГ.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и завршена средња медицинска школа - општи смер (IV степен) и положен
стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно место
се кандидат пријављује доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена фотокопија (не старије од шест месеци). Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар - сестра

за рад у Служби за хирургију Опште болнице
Пожаревац, на одређено време, као замена
привремено одсутне запослене због породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инструмената за рад - исте стерилише, прикупља
излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи
здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези
и ради ЕКГ.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и завршена средња медицинска школа - општи смер (IV степен) и положен
стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно место
се кандидат пријављује доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена фотокопија (не старије од шест месеци). Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.
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Лекар опште медицине

за рад у Пријемно-ургентној служби Опште болнице
Пожаревац, на одређено време до 3 месеца
Опис послова: прегледа, обрађује и лечи болеснике на одељењу и у
амбуланти, обавља одређене интервенције и поступке, организује прикупљања лабораторијских и других дијагностичких анализа неопходних
за оцену здравственог стања и потребе специјалисте, пружа хитне медицинске услуге, заједно са тимом лекара одређене службе спроводи мере
здравственог васпитања и просвећивања, води потребну документацију.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребан је и завршен медицински факултет (VII степен/мастер студије) и положен стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно место се
кандидат пријављује доставити: кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету (VII степен/мастер студије), оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија (не старије од шест месеци). Кандидати који
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Стручни сарадник за правне послове

за рад у Служби за јавне набавке Опште болнице
Пожаревац, на одређено време од 3 месеца
Опис послова: учествује у припреми конкурсне документације и одговара
за усклађеност исте са Законом о јавним набавкама, стара се о непосредној примени Закона о јавним набавкама, стара се о благовремености предузимања одређених радњи у поступку јавних набавки, припрема уговоре
по јавним набавкама, у случају непоштовања Закона о јавним набавкама
и уоченим пропустима у раду тендерске комисије и других запослених у
служби обавештава начелника службе, учествује у припреми правилника
и нормативних аката који се односе на јавне набавке, ради и друге послове из домена своје струке, по налогу начелника Службе.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребан је и завршен правни факултет (VII степен, дипломирани правник). Уз пријаву у
којој је потребно навести за које радно место се кандидат пријављује
доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе о завршеном правном факултету (VII степен, дипл.
правник), извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
или оверена фотокопија.

Спремачица за хигијенско - епидемиолошку
службу Опште болнице Пожаревац
на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: редовно чишћење и спремање радних просторија, болесничких соба и осталих просторија по распореду шефа Одсека, скупљање
смећа и других отпадака из просторија, редовна дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад, транспортовање нечистог рубља и
прљавог материјала до места предвиђеног за одлагање истог, прање
боца за дератизацију, пљуваоница и осталог материјала, испомоћ при
преносу болесника и умрлих и све друге послове НК радника по потреби
и налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и завршена основна школа (НК радник). Уз пријаву у којој је потребно навести
за које радно место се кандидат пријављује доставити: кратку биографију
са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверена фотокопија (не старије од шест месеци).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/2832-352
факс: 011/2832-337

Специјалиста педијатар
Опис посла: ради послове своје специјалности, учествује у тимском раду
према распореду непосредног руководиоца, учествује у едукацији кадрова, ради на здравственом просвећивању, води евиденцију о свом раду,
излази на терен по потреби, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из педијатрије, VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит и основно познавање рада
на рачунару. Пожељно је да кандидат поседује сертификат из области
ултразвучне дијагностике. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања, поштом или личном доставом архиву Дома здравља „Звездара“, Олге Јовановић 11, II спрат, соба бр. 208. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Резултати огласа биће
објављени на интернет страници Дома здравља „Звездара“.

КЛИНИЧКО - БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

1. Доктор медицине за Службу за анестезију са
реанимацијом
2. Доктор медицине за Клиничко одељење за
хематологију и онкологију
3. Доктор медицине за Одељење интервентне
кардиологије клиничког одељења за
кардиоваскуларне болести
2 извршиоца

4. Доктор медицине за Болницу за педијатрију
„Др Олга Поповић Дедијер“
5. Доктор медицине за Клиничко одељење за
нефрологију и метаболичке поремећаје са
дијализом „Проф. др Василије Јовановић“
6. Дефектолог - сурдолог за Одсек дечија кућа,
Клинике за уво, грло и нос
7. Дипломирани економиста
УСЛОВИ: За радна места под ред. бр. 1, 2, 3, 4 и 5: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, са просечном оценом преко
08,00, положен стручни испит; за радно место под ред. бр. 3: поред наведених општих услова потребно је искуство у раду интервентне кардиологије; за радно место под ред. бр. 6: VII степен стручне спреме, завршен
факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, сурдолошки смер;
за радно место под ред. бр. 7: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет или факултет за високо образовање, стручног назива:
дипломирани економиста, пожељно искуство у здравству и знање страног језика. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о
испуњавању захтеваних услова, подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

Обука за активно тражење посла
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ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ
И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ
„ПРОФ. ДР ЦВЕТКО БРАЈОВИЋ“

Наука и образовање

11000 Београд, Краља Милутина 52
тел. 011/2643-091

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Медицинска сестра - техничар

Услови за пријем у
радни однос

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене
УСЛОВИ: медицинска школа - општег или педијатријског смера, положен стручни испит. Кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општег или
педијатријског смера и фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве доставити на наведену адресу Завода - лично или поштом.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-127

Доктор стоматологије

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: доктор стоматологије - VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету; оверену
фотокопију потврде о положеном стручном испиту; потврду - уверење од
Националне службе за запошљавање; извод из матичне књиге рођених;
радну биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас ће се објавити и на веб сајту Министарства здравља РС. Пријаве слати на адресу Дома здравља Тутин, са
назнаком: „Оглас за пријем у радни однос“ или лично доставити у писарницу Дома здравља Тутин.

Пољопривреда и ветерина
ЗЗ „ВОЋКО“

24214 Таванкут, Змај Јовина 73
тел. 063/336-328

Менаџер продаје

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен пољопривредни, економски
или факултет за менаџмент, 3 године радног искуства у продаји, основи
рада на рачунару, обавезно је знање енглеског језика на средњем нивоу,
пожељно познавање руског језика, возачка дозвола „Б“ категорије. Радне
биографије доставити поштом на горенаведену адресу, на е-mail: vocko@
tippnet.rs или се јавити на број телефона: 063/336-328. Лице за контакт:
Бисерка Петрекановић. Рок за пријаву је до 31.10.2013. године.

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.

Бесплатна публикација о запошљавању

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
дискриминаторно 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.

Бе о г ра д

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗЕМУН“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-155

Наставник математике
Наставник рачунарства и информатике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 30/3,
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/201);
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) држављанство РС; 4) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, дужан је да приложи: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању и оригинал или оверену копију
уверења о држављанству РС и извода из матичне књиге рођених. Доказ
из тачке 2 - кандидат је у обавези да достави пре закључења уговора о
раду, а доказ под тач. 4 - прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе, на број телефона: 011/2618-155.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
23.10.2013. | Број 540 |

23
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ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

Психолог

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ“

11080 Земун, Капетана Радича Петровића 26

Васпитач

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

31 извршилац

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег образовања у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Пре доношења одлуке о избору кандидата врши се провера психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима, од стране Националне службе за запошљавање. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/2764-558.

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

ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ“

11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/3970-140

Наставник разредне наставе

на одређено време од 4 године, до истека првог
мандата директора школе

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 35% радног времена - замена
раднице на породиљском одсуству
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 15/13); да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење суда да се против кандидата не води
кривични поступак; фотокопију личне карте. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија - област Медицина,
ужа област Хигијена
на одређено време до 1/3 радног времена

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука из области хигијене.

Предавач - област Медицина, ужа област
Хигијена
на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука или специјализација из хигијене, медицински факултет, искуство у настави 3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом
образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних
места. Кандидати кији конкуришу за рад до 1/3 пуног радног времена на
одређено време - допунски рад, потребно је да приложе и сагласност
своје матичне радне организације у којој се налази у сталном радном
односу. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да
испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
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Васпитач

УСЛОВИ: лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године, лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем, без обзира на радно искуство,
познавање рада на рачунару. Обавезна претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад
са децом врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака.

Медицинска сестра - васпитач
6 извршилаца

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутних запослених
преко 60 дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, средња медицинска школа, медицинска сестра - васпитачког смера, познавање рада на рачунару. Обавезна претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу
психофизичких способности за рад са децом врши надлежна служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака.
ОСТАЛО: Послове васпитача може да обавља лице које има дозволу за рад
(лиценцу); без лиценце наведене послове може да обавља приправник,
лице које испуњава предвиђене услове, са радним стажом стеченим ван
установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике и лице које
је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог, најдуже две године од дана заснивања радног односа у установи.

Медицинска сестра на превентиви
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, општи
или педијатријски смер, једна година радног искуства у струци, стручни
испит, лиценца, познавање рада на рачунару.

Обрачунски радник
УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме, виша економска школа, средња
економска школа, једна година радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару.

Ликвидатор фактуриста
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа, једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Кувар

4 извршиоца
УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме, средња угоститељско - туристичка
школа, кувар, без обзира на радно искуство.

Помоћни радник у кухињи
2 изршиоца

УСЛОВИ: I/II степен стручне спреме, угоститељско - туристичка школа
или основна школа, без обзира на радно искуство.

Електричар
УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме, средња електротехничка школа,
школа за КВ раднике, електричар, положен испит за возача „Б“ категорије, без обзира на радно искуство.
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Транспортни радник

ОШ „МИЋА СТОЈКОВИЋ“
Умчари, 29. новембра 11
тел. 011/8541-213

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира на радно
искуство.

Спремачица

14 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира на радно
искуство.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање;
2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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. Доказ о испуњености услова из тач. 1 и 4
подноси се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о
раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа. Горенаведени услови доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава са доказима
о испуњавању услова подноси се на адресу установе, са назнаком: „За
конкурс“. Уз пријаву, од документације треба доставити: оверену фотокопију доказа о стручној спреми, фотокопију уверења о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под истрагом
- из суда. Доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или
да није осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала
- установа ће прибавити по службеној дужности код надлежног органа, за
изабраног кандидата. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа
дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. За свако радно место (неодређено - одређено време) доставља се посебна пријава.
Потребну документацију довољно је доставити само уз једну пријаву са
потребном назнаком о томе у другој пријави.

ПРАВНО - ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД
11000 Београд, Светогорска 48
тел. 011/3242-062, 3242-513

Професор математике
УСЛОВИ: стручна спрема према чл. 2 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09 и 4/09). У радни
однос може бити примљено лице које испуњава следеће услове: 1. да
има одговарајуће образовање у складу са наведеним Правилником; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4. држављанство Републике Србије.

Ложач

са 60% радног времена, за рад у издвојеним
одељењима школе у Живковцу и Дражњу
УСЛОВИ: 1. услови према чл. 26 Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Мића Стојковић“, бр. 111 од
11.03.2010. године; положен испит за руковаоца парних и других котлова
и постројења; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс (оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења
о држављанству - не старије од 6 месеци и оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених); доказ из тач. 2 подноси се пре закључивања уговора о раду, а доказ из тач. 3 прибавља школа по службеној
дужности. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања,
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 011/8541-213.

Педагог

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

Административно - финансијски радник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

Хигијеничар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Наставник српског језика и књижевности

са 67% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима подносе се школи на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву на конкурс обавезно
доставити: доказе о прописаној стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству и радну биографију. Сви кандидати
биће обавештени о одлуци директора о избору. Ближе информације о
конкурсу могу се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона:
011/3242-062, 3242-513.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну, односно уметничку област:
Архитектонско пројектовање и савремена
архитектура
на Департману за архитектуру

Наставник за ужу научну, односно уметничку
област: Архитектонско пројектовање и
савремена архитектура

на Департману за архитектуру, на одређено време од
пет година
3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/12), Статутом Универзитета у Београду
(„Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и 89/12-пречишћен текст) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05).
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома,
оверена копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа документација) доставити на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/ II, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

Национална служба за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

23.10.2013. | Број 540 |
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ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Наставник ликовне културе
на одређено време

Наставник енглеског језика

са 90% радног времена на одређено време

Наставник физике

са 20% радног времена на одређено време

Наставник физике
на одређено време

Наставник географије

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене помоћника директора

Наставник математике

са 44,45% радног времена, на одређено време

Наставник немачког језика

са 77,78% радног времена, на одређено време

Домар школе

Наставник практичне наставе са технологијом
рада, креатор мушких фризура
УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом креатор мушких фризура; лице са вишим образовањем и
претходно завршеном специјализацијом креатор мушких фризура; креатор мушких фризура; лице са завршеним мастер студијама, претходно
положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством
пет година у струци; лице са завршеним основним студијама првог степена-основне академске студије, претходно положен специјалистички
односно мајсторски испит и радним искуством пет година у струци; лице
са завршеним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у струци.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. 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. Послове наставника
практичне наставе у стручној школи може да обавља и лице са одговарајућим образовањем из чл. 8. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања или са одговарајућим средњим образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим
искуством у струци стеченим после специјалистичког, односно мајсторског испита, петогодишњом праксом. Директор доноси одлуку о избору
наставника у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.

на одређено време
УСЛОВИ: Услови су предвиђени чланом 120 став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити:
краћу биографију; доказе о испуњености услова који су предвиђени чланом 120. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
- из тачака 1. и 4. подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2.
пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3. прибавља установа.
Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/3447-226

Наставник практичне наставе са технологијом
рада, педикир-маникир
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом креатор маникир-педикир; лице са вишим образовањем и
претходно завршеном специјализацијом креатор маникир-педикир; креатор маникир-педикир; лице са завршеним мастер студијама, претходно
положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством
пет година у струци; лице са завршеним основним студијама првог степена-основне академске студије, претходно положен специјалистички
односно мајсторски испит и радним искуством пет година у струци; лице
са завршеним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у струци;
естетичар; струковни козметичар естетичар.

Наставник практичне наставе са технологијом
рада, креатор женских фризура
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом-креатор женских фризура; лице са вишим образовањем и
претходно завршеном специјализацијом-креатор женских фризура; креатор женских фризура; лице са завршеним мастер студијама, претходно
положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством
пет година у струци; лице са завршеним основним студијама првог степена-основне академске студије, претходно положен специјалистички
односно мајсторски испит и радним искуством пет година у струци; лице
са завршеним струковним студијама, претходно положен специјалистички односно мајсторски испит и радним искуством пет година у струци.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни, односно редовни професор за ужу
научну област Политички системи
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме као и да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10 и 93/12)
и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање ванредног
односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. Избор ванредног професора врши се на
одређено време од 5 година а избор редовног професора на неодређено
време. Уз пријаву доставити: биографију; оверен препис дипломе; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; списак научних и
стручних радова, радове.

Асистент за ужу научну област Подручја примене
социјалног рада
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су
магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао за наставни рад као и да испуњавају
услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10 и 93/12), Статутом
и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа сарадника Универзитета у Београду - Факултета политичких наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања а посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, време
трајања студија, мотивисаност за рад у настави и познавање светских
језика. Уз пријаву приложити: биографију; оверен препис дипломе стечене у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о
одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације;
уверење о положеним испитима са претходних нивоа студија; доказ о
познавању светских језика; списак радова и радове; извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/283-6610

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да
испуњава услове прописане чл. 8. став 2, чл. 59. и чл. 120. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога; да има
дозволу за рад (лиценцу); обуку и положен испит за директора установе
и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс, кандидат подноси биографију и доказе о
испуњености услова за директора и то: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, као и друга уверења којима се доказује испуњеност услова за наставника, односно психолога или педагога; оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за наставника,
педагога или психолога; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора школе; потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
и копију радне књижице; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству које није старије од шест месеци; потврду суда да се
против кандидата не води истрага, лекарско уерење које није старије
од шест месеци којим доказује да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима као и остала документа којима
доказује испуњеност услова конкурса и која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 120. Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. У разматрање ће се узети
и пријаве на конкурс кандидата који не приложе доказ да су положили
испит за директора школе. Изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на наведену адресу школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/283-6610

Професор математике

на одређено време ради замене запосленог који се
налази на боловању
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 Закона о основама ситема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013) за обављање послова у предметној настави
за математику.

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела
из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити доказ о одговарајућем образовању и уверење о држављанству. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду подноси лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу научну област
Биологија развића животиња

на Катедри за динамику развића животиња, у
Институту за зоологију, на одређено време од 5
година

Наставник за ужу научну област Морфологија,
систематика и филогенија животиња

на Катедри за морфологију, систематику и
филогенију животиња, у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година

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

на Катедри за екологију и географију животиња, у
Институту за зоологију, са 25% радног времена, на
одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира,
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и
остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област Морфологија,
фитохемија и систематика биљака

на Катедри за морфологију и систематику биљака,
у Институту за ботанику, у Ботаничкој башти
„Јевремовац“, на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Физиологија и
молекуларна биологија биљака

на Катедри за физиологију биљака, у Институту
за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, на
одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија, општи успех најмање 8 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације,
смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана 62. став 4. закона
о високом образовању и остали услови утврђени чланом 72. Закона о
високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ“
11500 Обреновац, Светог Саве 2
тел./факс: 011/7721-131

Директор школе

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања у складу
са чл. 59. и чл. 8. ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године; поседовање дозволе за рад (лиценце); положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност); да испуњава услове прописане чланом 120 ЗОСОВ; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству (уверење
о држављанству не старије од 6 месеци); оверен препис или оверену

23.10.2013. | Број 540 |

27

Наука и образовање
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу; потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања, оствареном након стеченог одговарајућег образовања; уверење да се против кандидата не води
судски поступак; доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Школа ће по службеној дужности прибавити уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља изабрани
кандидат. Кандидати ће о резултатима конкурса бити обавештени у року
од 3 дана од дана доношења одлуке. Ближе информације о конкурсу могу
се добити путем телефона 011/7721-131.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Рајићева 10
тел. 011/2181-214

Наставник у звању ванредног професора за ужу
уметничку област Сликарство
на период од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и други услови прописани Законом о високом образовању и Статутом Факултета и способност за рад
у настави. Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе
о завршеним редовним студијама, оверену фотокопију дипломе, биографију, библиографију, списак радова на формулару који се може добити
у секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс
поднесу пет оригиналних радова и мапу цртежа, на основу којих се може
сагледати да ли и како владају материјом наставног предмета за који
конкуришу. Пријаве и радови се подносе Факултету, на наведену адресу,
у времену од 10-13 сати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Информације на телефон: 011/2181-214.

ОШ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ“
11560 Вреоци, Другог октобра 8
тел. 011/8144-017, 011/8144-008

Шеф рачуноводства

за рад у матичној школи у Вреоцима

Помоћни радник

за рад у матичној школи у Вреоцима
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају све услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о поседовању
држављанства Републике Србије. Пријаве са назанаком „За конкурс“ достављају се на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да имају држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује обравезно-васпитни рад - српски језик. Директор
се бира на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству
Републике Србије - уверење о држављанству не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис/фотокопију дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника-лиценце, односно уверења о
положеном стручном испиту; како полагање испита за директора установе
из члана 59. Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) није организовано, документација
кандидата без доказа о положеном испиту за директора школе сматраће
се комплетном, уколико су остала документа уредно достављена, а изабрани кандидат биће у обавези да положи испит за директора у законском
року; потврду о радном искуству- да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; потврда мора бити потписана и оверена од стране установе;
уверење надлежног суда да се не води истрага или судски поступак; радну
биографију; оквирни план рада за време мандата (факултативно); доказе о
поседовању организационих способности (факултативно); уверење да није
осуђиван прибавља Школа; лекарско уверење потребно за рад наставника
и стручних сарадника - о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Правноваљаним доказом о испуњењу услова конкурса сматра се подношење оригинала или оверене фотокопије исправе, уверења
или другог документа. Одлука о избору директора биће донета након спроведеног поступка, а решење о избору директора биће достављено учесницима конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 011 8754-450.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира; научни, односно стручни радови, у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом и Правилницима
Физичког факултета и Универзитета у Београду; неосуђиваност за кривична дела из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12).
Пријава треба да садржи: биографију; оверен препис дипломе; опис
досадашње наставне активности; опис досадашње научне активности;
преглед научних резултата; списак наставник и научних публикација;
списак цитата; најважније публикације. Пријаву је потребно доставити
у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или doc формат) у
складу са темплејтом, који се налази на сајту Физичког факултета: www.
ff.bg.аc.rs. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити
Деканату Физичког факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба бр.
652), у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ЈЕФИМИЈА“

Обреновац, Краља Милутина 3
тел. 011/8754 450

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
да имају одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005 године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године; да поседују дозволу за рад-лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит, и да испуњавају остале услове за наставника,
педагога или психолога у основној школи; да имају обуку и положен испит
за директора установе; да имају најмање пет година рада у установи на
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МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
11000 Београд, Сењачка 31
тел. 011/3692-672

Наставник хармонике

на одређено време до повратка запослене сa
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказ о
одговарајућој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), у оригиналу или у овереној копији. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна
провера психифизичких способности, коју врши Национална служба за
запошљавање. Изабрани кандидат дужан је да до дана заснивања радног односа, достави уверење о здравственој способности за рад са децом
и ученицима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ
11000 Београд, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка стално запослене са
породиљског одсуства

Спремачица
Сервирка

положен испит за кувара
УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: доказ о одговарајућој стручној спреми
(оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству и уверење да
кандидат није под истрагом. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве достављати на адресу школе.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
11000 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845

Професор разедне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
2 извршиоца

Професор грађанског васпитања

на одређено време до повратка радника из
иностранства

Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице из
иностранства

Професор разредне наставе
Професор информатике

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спремеу наведеном занимању. Кандидат
мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручног сарадника у основној школи. Пријаве за заснивање радног односа са одговарајућом документацијом којом се доказује испуњеност услова: фотокопија дипломе, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Фотокопије тражених докумената морају бити оверене. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да какндидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доставља
кандидат. Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве са документацијом слати на адресу школе.

ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ“
11080 Земун, Кеј ослобођења 27
тел. 011/2197-061, 2197-077
факс: 011/3160-989

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су дужни да уз пријаву са
биографијом доставе: сведочанство о завршеном основном образовању
- фотокопија, уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, фотокопија и извод из матичне књиге рођених - фотокопија. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није
осуђивано за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавиће школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу школе или предати лично у секретаријат школе; контакт
телефон: 011/2197-061 - секретар школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра I 339

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеним одељењима у Великој Иванчи и
Кораћици
2 извршиоца

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Великој Иванчи и
матичној школи
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и стечени стручни назив у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, држављанство Републике Србије, психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима - што се доказује
лекарским уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о некажњаваности прибавља школа
по службеној дужности), знање језика на ком се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености услова уз пријаву: оверена копија
дипломе о одговарајућем образовању и оверена копија доказа о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања и оверена копија уверења о држављанству.

Помоћни радник - хигијеничар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - основна школа - што се доказује
овереном копијом сведочанства о завршеној школи, држављанство Републике Србије - што се доказује овереном копијом уверења о држављанству, општа здравствена способност за рад - што се доказује лекарским
уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела по
Закону о основама система образовања и васпитања - о чему доказ прибавља школа по службеној дужности.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса,
као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе,
радним даном, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора или доцента за ужу област
Трошкови и калкулације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне
области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента за ужу научну област Примењена
зоологија и рибарство
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области,
способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента за ужу научну област Лековито,
ароматично и зачинско биље
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области
Лековито, ароматично и зачинско биље, способност за наставни рад.
ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
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Наука и образовање
наставника Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и Статутом факултета у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног орагана да кандидат није под
истрагом - документа у оригиналу или у овереном препису и не старија
од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63
тел/факс: 011/6442-913

Помоћни наставник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
(посебни услови за рад: зубни техничар)

Помоћни наставник

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

за рад у наставној бази - зубној амбуланти Поликлиници зуботехничке школе, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
(посебни услови за рад: стоматолошка сестра-техничар)

Професор разредне наставе

Наставник вежби и блок наставе групе стручних
предмета

11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву
доставити следећу документацију: оверен препис дипломе о завршеној
школи, податке о кретању у служби са биографијом, оверен препис уверења о положеном испиту за лиценцу, држављанство Републике Србије
и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник практичне наставе за фризере у
подручју рада личне услуге
са 65% радног времена

УСЛОВИ: женски или мушки фризер, са положеним специјалистичким
испитом.

Наставник припремања намирница
са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чл. 8 ст.
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013), одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника
у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12).
ОСТАЛО: Наставници поред наведене стручне спреме морају имати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипл. дефектолога. Поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат треба да испуњава и друге посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
држављанство РС, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом,
кандидат треба да достави и оверене фотокопије докумената којима
доказује да испуњава услове конкурса (диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених). Доказ
да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве
са доказима о испуњености услова подносе се на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
(посебни услови за рад: доктор стоматологије)
2 извршиоца

Наставник вежби и блок наставе групе стручних
предмета
са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
(посебни услови за рад: доктор стоматологије)

Психолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
(посебни услови за рад: дипломирани психолог)

Спремачица

(посебни услови за рад: осмогодишња школа)
УСЛОВИ: степен стручне спреме за наведена занимања предвиђен је
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама (у даљем тексту:
Правилник). Уз пријаву обавезно доставити: диплому о стручној спреми
(оверен препис) и уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Пријаву са овереним доказима о испуњавању услова
конкурса послати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Контакт
телефон: 011/7836-314. Рок за пријаву је 8 дана. Неуредне, непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ“
11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3045-311

Наставник разредне наставе
на одређено време
4 извршиоца

Наставник физике

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник математике
са 44% радног времена

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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Наставник енглеског језика
са 42% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту образовања
предвиђену према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и

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

Наука и образовање
стручних сарадника у основној школи, коју прописује министар просвете,
науке и технолошког развоја („Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: одговарајућу здравствену способност за рад са децом,
држављанство Републике Србије, да нису под истрагом, нити да се против њих води кривични поступак, да нису осуђивани за дела из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа), да знају језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидати који буду ушли у ужи избор биће упућивани на
тест психофизичке провере за рад са децом и ученицима који обавља
Национална служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву доставити:
биографију, диплому као доказ о стручној спреми, лекарско уверење
(доставља се при закључењу уговора о раду), извод из матичне књиге
рођених, доказ о држављанству, уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага, нити да је подигнута оптужница, потврду
да је одговарајуће образовање стекао на српском језику. Сва документа
могу бити достављена и у неовереним копијама, али не смеју бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-643

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Настава хемије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, уписане докторске студије из научне
области за коју се бира, други услови утврђени чл. 72 Закона о високом
образовању и Статута Хемијског факултета.

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Аналитичка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју
се бира, други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању
и Статута Хемијског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком
и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“
11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/3165-882

1. Наставник ликовне културе
са 83% радног времена

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године - чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13); да кандидат испуњава услове у погледу врсте стручне
спреме предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013): дипломирани сликар, академски
сликар - ликовни педагог; академски графичар - ликовни педагог; академски вајар; ликовни педагог; дипломирани сликар - професор ликовне
културе; дипломирани графичар; професор ликовне културе; дипломирани вајар - професор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних
медија; професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије;
професор ликовне културе; дипломирани сликар - професор; дипломирани вајар; дипломирани вајар - професор; дипломирани графички
дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани
сликар зидног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани графичар - професор; професор ликовних уметности; наставник ликовне умет-
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ности; мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна);
мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна);
мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); лице са
завршеним факултетом ликовних уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.

2. Дипломирани дефектолог - олигофренолог наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године - чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13).
ОСТАЛО: да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - чл. 8 став
4 Закона - чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4
Закона - чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); без обзира на радно
искуство и пол; 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 (уверење прибавља школа); да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад, држављанство РС; за радно
место под бр. 1: да је оспособљен на факултету за специјалну едукацију и
рехабилитацију (дефектолошки факултет) за рад са ученицима ометеним
у развоју. Потпуна пријава треба да садржи: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем образовању (овера, не старија од 6 месеци) - кандидат
доставља уз пријаву; уверење о држављанству РС (оригинал, не старији
од 6 месеци или оверена фотокопија оригинала - не старије од 6 месеци)
- кандидат доставља уз пријаву; извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старији од 6 месеци или оверена фотокопија оригинала, не старије од 6 месеци) - кандидат доставља уз пријаву; доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским ситемом преноса бодова (потврду/уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова и положеним испитима) или
оверена копија (не старије од 6 месеци) уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу - кандидат доставља уз пријаву; доказ
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (доказ сагласно чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања);
за радно место под бр. 1: уверење о оспособљености кандидата за рад
са ученицима ометеним у развоју (оверена фотокопија оригинала - не
старије од 6 месеци) - кандидат доставља уз пријаву. Лекарско уверење
(оригинал - не старији од 6 месеци или оверена фотокопија оригинала не старије од 6 месеци) подноси само изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника, директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака (чл. 130 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети разматрање. Документа се по окончању конкурса
не враћају кандидатима. Пријаву доставити поштом, на адресу школе.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
23.10.2013. | Број 540 |
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11000 Београд, Велика Моштаница, 10. октобар 10
тел/факс: 011/8075-434, 8075-680
е-mail: оsbrankoradicevic@yаhoo.com

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Поред одговарајућег високог образовања
стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 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 (чл. 8 став 2
тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), кандидат
мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања). Наставник 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 чл. 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања (чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања). Уз пријаву приложити: краћу биографију
са адресом и контакт телефоном; оверену фоткопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда/уверење
одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно положеним испитима или оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“ и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Доказ из казнене евиденције у складу са чл.
120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања - службено прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

OШ „ОЛГА ПЕТРОВ“

11213 Падинска Скела, Падинска скела 9
тел. 011/8871-763

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе

са 80% радног времена, на одређено време - замена,
најдуже до краја школске 2013/2014. године

Наставник српског језика

на одређено време - замена
УСЛОВИ: Високо образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред
одговарајућег образовања у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013). Уз пријаву доставити: биографију са личним подацима, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, одговарајуће лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Кандидати за радна места наставника
дужни су да пре доношења одлуке о избору обаве проверу психофизичких способности код надлежне службе за послове запошљавања. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број
телефона: 011/8871-763.
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ОШ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА“
11000 Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-765

Спремачица
УСЛОВИ: услови у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова у
ОШ „Ослободиоци Београда“, да кандидат има завршено основно образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад (лекарско
уверење се доставља приликом пријема у радни однос); да није осуђиван
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 дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Пријаву са доказима о
испуњености услова доставити на адресу школе. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања; број телефона за контакт: 011/7293-765.

ОШ „МЛАДОСТ“

11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник техничко - информатичког
образовања
са 16 сати недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања, чл. 4 Закона о изменама и допунама
Закона о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад у основној школи, држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 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, правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, познавање језика на ком се
остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити оверене фотокопије тражене документације о испуњености услова конкурса, на наведену адресу.

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Војислава Илића 78
тел/факс: 011/2412-127

Наставник теоријске наставе за уже стручне
предмете

на одређено време до повратка директора школе са
функције, а најдуже до 31.08.2014. године

Наставник теоријске наставе за уже стручне
предмете

са 25% радног времена, на одређено време до
повратка помоћника директора школе са функције, а
најдуже до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: дипл. инж. архитектуре - услови прописани чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), и гласи: „У установи образовно - васпитни рад
обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник. Наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 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. септембра 2005. годи-
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не.“ Горенаведено лице мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидати су дужни да доставе следеће доказе о испуњености услова:
оверену копију сведочанства, потврду, односно уверење о стечених најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, уверење суда да против њих није покренута истрага, нити је подигнута оптужница - не старије од шест месеци,
уверење о држављанству. Кандидат који буде изабран, дужан је да пре
закључења уговора о раду достави лекарско уверење и да је оцењен
на тесту психофизичке способности који спроводи надлежна служба за
запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе; бројеви телефона:
011/3807-744 и 2412-127.

Бор

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„РАНКО КРИВИЋ“
19250 Мајданпек, Пролетерска бб
тел. 030/581-435, 588-435

Наставник гитаре
Наставник гитаре

за рад у Рудној Глави

Наставник клавира
Наставник хармонике

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

Професор клавира
УСЛОВИ: дипломирани музичар - пијаниста, мастер музички уметник,
професионални статус клавириста.

са 80% радног времена, за рад у Доњем Милановцу
и Рудној Глави
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања предвиђен
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 ЗОСОВ. Уз пријаву
поднети: оверену копију или препис дипломе и уверење о држављанству
РС. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
слати на наведену адресу школе.

Професор гитаре
УСЛОВИ: дипломирани музичар - гитариста, мастер музички уметник,
професионални статус гитариста.

Професор хармонике
УСЛОВИ: дипломирани музичар - акордеониста, мастер музички уметник,
професионални статус акордеониста/хармоникаш.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/12), а уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе, доказ да је
кандидат у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци) и извод из
матичне књиге рођених. Пре закључења уговора о раду подносе и доказ
о испуњености услова из чл. 120 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се
подносе у секретаријату школе или се шаљу поштом - са повратницом, са
назнаком: „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ СУТЈЕСКА“
11080 Земун, Задругарска 1
тел. 011/3160-965

Конкурс објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве
клијената
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Универзитетски сарадник у звању асистента за
ужу научну област Индустријски менаџмент

на одређено време, изборни период у трајању од 3
године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани инжењер индустријског менаџмента-мастер са завршеним техничким факултетом и уписане докторске академске
студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 72 Закона о високом образовању („Сл. гл. РС“, бр 76/2005) и члана 103 Статута Техничког
факултета у Бору. Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе
о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова (радове на
увид по позиву), диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа
о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању
(казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању
услова конкурса, достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву
по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2100-024

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни следеће услове: 1. да има одговарајуће високо образовање стечено 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 студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника, васпитача и стручног
сарадника; 2. да има дозволу за рад (стручни испит - испит за лиценцу);
3. обука и положен испит за директора установе; 4. најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену
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способност за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 7. држављанство
Републике Србије; 8. да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да доставе:
1. диплому или оверену копију дипломе о одговарајућем образовању (не
старије од 6 месеци); 2. уверење о положеном стручном испиту - дозволи
за рад; 3. дозволу за рад директора; 4. уверење о држављанству; 5. уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима; 6. уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 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 дискриминаторно понашање.
Доказ о испуњености услова под тач. 5 - подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова под тач. 6 - прибавља школа.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

Гњилане

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
38267 Ранилуг
тел. 0280/75-046

Наставник руског језика

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

Наставник енглеског језика

са 14 часова недељне норме (91,7% радног
времена), на одређено време до повратка одсутне
запослене са боловања

Наставник биологије

са 4 часа недељне норме (25% радног времена), на
одређено време до повратка запослене са функције

Наставник разредне наставе

за рад у истуреном одељењу ОШ „Вељко Дугошевић“
у Д. Кормињану, на одређено време до повратка
одсутне запослене са боловања

Помоћни радник
УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и вапитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 5/13) и
услови предвиђени Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз захтев потребно је доставити: оверену копију диплома о стручној спреми; уверење о држављанству (оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оверана копија).
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити на адресу школе. Ближе информације могу се добити
у служби школе и на број телефона: 0280/75-046.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН ЖУЈОВИЋ“
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 3
тел. 032/713-320

Наставник српског језика и књижевности
са 61% радног времена

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

Помоћни радник - хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Наставник стручних предмета у подручју рада
машинство и обрада метала

на одређено време до повратка привремено одсутног
радника

Наставник стручних предмета у подручју рада
машинство и обрада метала
са 60% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник стручних предмета у подручју рада
електротехника
са 45% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

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

Помоћни радник - хигијеничар

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: висока стручна спрема одговарајућег занимања предвиђена
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за наставнике и основна школа за радно место: помоћни радник - хигијеничар. Осим услова у погледу стручне спреме, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 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 образовања и васпитања,
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на оглас доставити: оверену копију дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству (оригинал
или оверену копију). Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног односа, док уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 ст. 1, 2 и 4 и чл. 120, 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13), здравствена способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду - лекарско
уверење), психичка и физичка способност за рад са ученицима (проверу
психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба
за запошљавање), да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење прибавља школа), држављанство РС.
Кандидат подноси: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима доставити на адресу школе.
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ЕКОНОМСКА ШКОЛА

32000 Чачак, Господар Јованова 1

Наставник математике

са 22% радног времена, на одређено време до краја
школске године (31.08.2014. године)

Наставник пословне информатике и рачунарства
и информатике
са 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2
тел. 032/720-465

Наставник музичке културе

на одређено време у својству приправника, са
20% радног времена, за рад у матичној школи и у
издвојеном одељењу у Брђанима

Наставник енглеског језика

Наставник канцеларијског пословања и
рачунарске технике

на одређено време у својству приправника, са 50%
радног времена, за рад у одељењу деце са посебним
потребама у матичној школи и у издвојеним
одељењима школе у Луњевици и Јабланици

Наставник филозофије и логике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

са 30% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године
са 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник комуникације са психологијом

са 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник економске групе предмета

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник економске групе предмета

на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник економске групе предмета

са 70% радног времена, на одређено време до
24.04.2014. године

Наставник економске групе предмета

са 60% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Општи
услови за заснивање радног односа у школи прописани су у чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз молбу кандидат
треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем степену и врсти стручне спреме и уверење о држављанству. Посебни услови
утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Сл.
гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/97, 14/97, 7/98, 3/99, 5/01,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 14/04, 5/05, 6/05, 11/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/08,
11/08). Документа се достављају на адресу школе. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања.

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике

Наставник техничког и информатичког
образовања и информатике и рачунарства

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

Наставник физике

на одређено време у својству приправника, са
70% радног времена, за рад у матичној школи и
издвојеном одељењу у Брђанима

Наставник физике

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

Дефектолог - олигофренопедагог

на одређено време у својству приправника, за рад у
одељењу ученика са посебним потребама у матичној
школи

Наставник грађанског васпитања

на одређено време у својству приправника, са 30%
радног времена

Наставник математике

на одређено време у својству приправника, са 44%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће
образовање VII степена стручне спреме, у складу са важећим Законом
и Правилником, осим за радно место: спремачица, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, осим
за радно место: спремачица, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву са
личном и радном биографијом, кандидати су дужни да доставе и следеће
доказе: оригинал или оверену копију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, оригинал или оверену копију уверења о држављанству,
оригинал или оверену копију уверења о општој здравственој способности
(подноси се пре закључења уговора о раду), уверење из казнене евиденције да није осуђиван за прописана кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа
по службеној дужности). Пријаву са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.
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ОШ „АРСЕНИЈЕ ЛОМА“
32313 Рудник, Ломина 1
тел. 032/741-214

Професор музичке културе
са 50% радног времена

Професор историје

са 70% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену копију дипломе, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс
и доказе о испуњености услова конкурса слати на адресу школе. Рок за
доставу је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: наставник разредне наставе,
на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у издвојеном
одељењу у Доњој Краварици и наставник разредне наставе,
на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у издвојеном
одељењу у Крстацу. У осталом делу конкурс је непромењен.

ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Доњој Краварици
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Крстацу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању.
ОСТАЛО: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система 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“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност прописаних услова:
диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Документација се доставља у овереним фотокопијама и
иста се не враћа кандидатима. Доказ о испуњености услова о психичкој,
физичкој и здравственој способности подноси се пре закључења уговора о
раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве,
пријаве без доказа о испуњености свих услова конкурса, као и пријаве са
неовереном документацијом неће се разматрати.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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ОШ „МИЛАН ВУЧИЋЕВИЋ ЗВЕРАЦ“
32256 Братљево
тел. 032/681-602

Наставник музичке културе

на одређено време до краја школске године, са 15%
радног времена

Наставник ликовне културе

на одређено време до краја школске године, са 15%
радног времена

Наставник хемије

на одређено време до краја школске године, са 10%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. На конкурс
се могу пријавити сва заинтересована лица која испуњавају прописане
услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
као и Правилника о систематизацији радних места у школи. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

Јагодина

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-170

Професор струковних студија за ужу научну
област Радиологија
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, специјализација и докторат из области радиологије. Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом
и прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“
35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Оглас објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се у делу који се односи на број извршилаца, тако што
уместо 1, треба да стоји: 5 извршилаца, за радно место: васпитач, за рад у селима, на одређено време преко 60 дана, а најдуже
до завршетка реализације припремног - предшколског програма, са 75% радног времена.

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб
тел. 035/223-214

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013), професор разредне наставе, наставник
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер и професор разредне наставе и ликовне културе за основну
школу.
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Наставник немачког језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/13), професор, односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).
ОСТАЛО: психичка, физичка 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. Уз пријаву поднети: оверен препис дипломе или
уверење о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење са
утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са
ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван - школа прибавља по службеној дужности. Кандидат је обавезан да има психофизичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона: 035/223-214.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Наставник информатике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег образовања у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника за основне школе („Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр.
11/2012) и условима прописаним чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/13), да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима - уверење прилаже кандидат који буде примљен по
конкурсу, пре закључења уговора о раду, неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа, да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, податке
о кретању у служби са биографијом, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених, психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 035/8411-059.

ШОМО „ДУШАН СКОВРАН“
35230 Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел. 035/8472-344
е-mail: direktor@talenti.еdu.rs

Наставник виоле

на одређено време ради замене одсутног запосленог
који користи право на неплаћено одсуство, а најдуже
до 26.09.2014. године

Наставник виоле
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар виолиста;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому или уверење о стеченом образовању, уверење
да се против кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница (не
старије од 6 месеци). Сва документа поднети у оригиналу или као оверене
фотокопије, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

35210 Свилајнац, Светог Саве 58

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: право пријављивања има сваки заинтересовани кандидат који
осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), испуњава и следеће посебне услове: да има високу стручну спрему (факултет друштвених наука), најмање
пет година радног искуства, да поседује организаторске способности.
Кандидат за директора је дужан да предложи програм рада Установе,
као саставни део конкурсне документације. Уз пријаву са биографијом
кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена копија), доказ да има општу здравствену способност, доказ
о стручној спреми, доказ о радном искуству, доказ да није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова директора. Пријава са доказима о
испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања,
на адресу: Центар за културу Свилајнац, Светог Саве 58, 35210 Свилајнац, са назнаком: „За оглас“. Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу за именовање директора је Весна Богојевић, број телефона:
035/321-048. По пријему пријава на конкурс, Управни одбор утврђује да
ли су оне благовремене и да ли пријављени кандидати испуњавају прописане услове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник клавира
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника у основним музичким школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/91, 8/03 и 11/08), да кандидат поседује одговарајућу здравствену способност, тј. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван за кривично дело из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење да није под истрагом, уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат није осуђиван школа
прибавља по службеној дужности, а доказ о одговарајућој здравственој
способности доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе или на број телефона: 035/8471-344. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“
35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060

Наставник флауте

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник соло певања

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: За наведена радна места, уз пријаву са биографијом, кандидати
треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег смера, према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) и доказ да знају
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду доставља лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије
од 6 месеци), уверење о неосуђиваности прибавља школа. Проверу пси-

23.10.2013. | Број 540 |

37

Наука и образовање
хофизичких способности кандидата врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у
пријави наведу контакт телефон, како би били обавештени о поступку
и термину провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који
не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кикинда

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549

Библиотекар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и Правилником о систематизацији
радних места; да има психофизичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. За рад у одељењима на мађарском наставном
језику кандидат мора да има и доказ о знању мађарског језика на ком се
остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне књиге рођених, доказ о стеченом образовању,
уверење о држављанству, доказ о познавању језика. Сви прилози морају
бити у оригиналу или у овереној копији. Документацију уз пријаву доставити на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник енглеског језика

са 89% радног времена (17 часова недељно), за
извођење наставе у нижим и вишим одељењима, за
рад у Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник енглеског језика

са 95% радног времена (18 часова недељно), за
извођење наставе у нижим и вишим одељењима, за
рад у Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник математике

на српском и мађарском наставном језику, са 89%
радног времена (16 часова недељно), на одређено
време до повратка одсутне запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у
Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник математике

на српском и мађарском наставном језику, са 100%
радног времена (18 часова недељно), за рад у
Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник математике

на српском и мађарском наставном језику, са 22%
радног времена (4 часа недељно), за рад у Хоргошу и
у Малим Пијацама у две смене

Наставник ликовне културе

на српском и мађарском наставном језику, са 55%
радног времена (11 часова недељно), за рад у
Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник музичке културе

ОШ „10. ОКТОБАР“

на српском и мађарском наставном језику, са 85%
радног времена (17 часова недељно), за рад у
Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник српског језика као
нематерњег језика

на мађарском наставном језику, са 100% радног
времена (40 часова недељно), за рад у Хоргошу и у
Малим Пијацама у две смене
6 извршилаца

Наставник српског језика као
нематерњег језика

са 100% радног времена (40 часова недељно), за
рад у Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/793-510
е-mail: hosko@stcable.net

са 100% радног времена (20 часова недељно), за
извођење наставе у нижим и вишим одељењима, за
рад у Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

са 100% радног времена (18 часова недељно), за
извођење наставе у вишим одељењима, за рад у
Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник српског језика као
нематерњег језика

са 100% радног времена (19 часова недељно), за
извођење наставе у нижим и вишим одељењима, за
рад у Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник српског језика као
нематерњег језика

са 70% радног времена (14 часова недељно), за
извођење наставе у нижим одељењима, за рад у
Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник српског језика као
нематерњег језика

са 72% радног времена (14 часова недељно), за
извођење наставе у нижим и вишим одељењима, за
рад у Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник енглеског језика

са 100% радног времена (20 часова недељно), за
извођење наставе у нижим и вишим одељењима, за
рад у Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене
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Дефектолог

Школски педагог

Педагошки асистент

са 100% радног времена (40 часова недељно), на
одређено време, тј. до 31.08.2014. године, за рад у
Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник физичке културе

на српском и мађарском наставном језику, са 100%
радног времена (20 часова недељно), на одређено
време до повратка одсутне запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у
Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Наставник биологије

на српском и мађарском наставном језику, са 100%
радног времена (20 часова недељно), на одређено
време до повратка одсутне запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у
Хоргошу и у Малим Пијацама у две смене

Сервирка

са 100% радног времена (40 часова недељно), за
рад у Хоргошу и у Малим Пијацама
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; 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
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Наука и образовање
Републике Србије; поседовање доказа о знању мађарског језика, одговарајућим образовање за наставно особље сматра се: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године,
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Одговарајућим
образовањем за педагошког асистента сматра се: стечено образовање
IV степена. Поред општих услова предвиђених законом, педагошки асистент треба да испуњава и посебан услов, тј. треба да поседује потврду
о похађању уводног модула програма обуке за педагошког асистента.
Одговарајућим образовањем за сервирку сматра се: стечено образовање
најмање II степена. Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о стеченом образовању; уверење о држављанству и доказ о знању мађарског
језика. Уверење о некажњавању школа ће прибавити службеним путем.
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Код радног односа на неодређено време уговара се пробни рад
од 3 месеца. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир.
Пријаве са потребном документацијом у затвореној коверти, са назнаком:
„За конкурс“, слати на адресу школе.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/34-250

Професор у настави за област психолошких
наука

са 50% радног времена - доктор психолошких наука
УСЛОВИ: да кандидат има звање професора струковних студија, које
може да стекне лице које има научни степен доктора наука у научној
области за коју се бира, да има објављене научне радове и који показује
способност за наставни рад. Поред наведене стручне спреме, кандидат
треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању
и актима школе: држављанство Републике Србије, здравствену способност, да није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело у складу
са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидат уз пријаву треба
да поднесе: биографију са подацима о досадашњем раду; доказе који
указују на резултате научног, истраживачког, односно уметничког рада,
доказе о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе, доказе о резултатима педагошког рада, који обухвата и мишљење студената на основу резултата оцењивања добијених кроз
поступак евалуације, као и доказе који указују на резултате постигнуте у обезбеђивању наставно - научног, односно уметничко - наставног
подмлатка; кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом докторату, као и оверене фотокопије диплома о
претходно стеченим звањима; списак научних и стручних радова и саме
радове које су у могућности да доставе; извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству - не старији од 6 месеци; лекарско уверење
о здравственој способности (доставља изабрани кандидат), доказ у вези
осуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. Непотпуне
пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у
разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Конкурсну
документацију слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Обука за
активно
тражење
посла

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549

Професор историје

са 7 часова (35% радног времена), на мађарском
наставном језику

Професор физике

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

Професор српског језика

за рад у одељењима на мађарском наставном језику,
са 10 часова (56% радног времена)

Професор социологије

са 5 часова (25% радног времена), на мађарском
наставном језику

Професор економске групе предмета
на мађарском наставном језику

Професор економске групе предмета

са 7 часова (35% радног времена), на мађарском
наставном језику

Професор социологије

на одређено време до повратка запосленог, са 4 часа
(20% радног времена), на српском наставном језику

Професор економске групе предмета

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, на српском и мађарском
наставном језику

Професор економске групе предмета

на одређено време до повратка запосленог, са
10 часова (50% радног времена), на српском и
мађарском наставном језику

Професор информатике и рачунарства

на одређено време до повратка запосленог, са
10 часова (50% радног времена), на мађарском
наставном језику

Професор географије

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за рад у одељењима на
мађарском и српском наставном језику, са 10 часова
(50% радног времена)

Друштвена одг

Професор српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за рад у одељењима на
мађарском и српском наставном језику

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊ

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама и Правилником о систематизацији радних места; да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања; за рад у одељењима
на мађарском наставном језику кандидат мора да има и доказ о знању
мађарског језика на коме се остварује образовно - васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да достави: извод из матичне књиге
рођених, доказ о стеченом образовању, уверење о држављанству, доказ
о познавању језика. Сви прилози морају бити у оригиналу или у овереној копији. Документацију са захтевом послати на горенаведену адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању
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ОШ „КИШ ФЕРЕНЦ“
Трешњевац
24207 Ором, Велики пут 141

Наставник немачког језика

са 85% радног времена, за рад у матичној школи
у Трешњевцу и у издвојеним одељењима школе у
Тотовом Селу и у Долинама

Наставник математике

са 88% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу школе у Орому

Наставник математике

са 66% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу школе у Тотовом Селу

Наставник српског језика као
нематерњег језика

за рад у матичној школи у Трешњевцу

Наставник српског језика као
нематерњег језика

за рад у издвојеном одељењу школе Орому

Наставник техничког образовања

за рад у издвојеним одељењима школе у Орому
и Тотовом Селу, на одређено време ради замене
радника који је прешао на другу функцију, до
останка на функцији, а најдуже до краја школске
2013/2014. године

Наставник хемије

са 60% радног времена, за рад у матичној школи
у Трешњевцу и у издвојеним одељењим школе у
Орому и Тотовом Селу, на одређено време ради
замене раднице која је на породиљском одсуству,
до повратка одсутне запослене, а најдуже до краја
школске 2013/2014. године

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Кандидат треба да достави: диплому или оверену фотокопију о
стеченом високом образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; код радног места наставника разредне наставе
може да се поднесе и диплома или оверена фотокопија о стеченом вишем
образовању; уверење о држављанству; доказ о познавању мађарског
језика, јер се настава изводи на том језику; кратка биографија. Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати испуњавају
наведени услов уколико су у току студија положили испите из педагогије
и психологије или имају положен стручни испит, односно испит за лиценцу. У складу са чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) - послове
наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља
лице које је стекло средње, више и високо образовање на мађарском
језику или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. За радно место чистачица: уверење о школској
спреми - I степен, сведочанство или диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Уверење о некажњавању школа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Код радног односа на
неодређено време уговара се пробни рад од 3 месеца. Молбе са потребном документацијом послати на горенаведену адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене молбе неће се узети у обзир.

Чистачица

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„НИКОЛА ВОЈВОДИЋ“

Наставник српског језика као
нематерњег језика

за рад у издвојеним одељењима школе у Тотовом
Селу и Долинама

Наставник музичке културе

са 40% радног времена, за рад у матичној школи
у Трешњевцу и у издвојеном одељењу школе у
Тотовом Селу

Наставник физике

са 90% радног времена, за рад у матичној школи
у Трешњевцу и у издвојеним одељењима школе у
Орому и Тотовом Селу

Наставник енглеског језика

са 65% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу школе у Тотовом Селу

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у Долинама
(комбиновано одељење I-IV разред)
са 50% радног времена, за рад у матичној школи
у Трешњевцу и у издвојеном одељењу школе у
Тотовом Селу
са 50% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу школе у Орому

Наставник музичке културе

са 35% радног времена, за рад у издвојеним
одељењима школе у Орому и Тотовом Селу, на
одређено време ради замене раднице која је
на породиљском одсуству, до повратка одсутне
запослене, а најдуже до краја школске
2013/2014. године

Наставник разредне наставе

са 50% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу школе у Орому, на одређено време ради
замене радника који је прешао на другу функцију,
до останка на функцији, а најдуже до краја школске
2013/2014. године
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Наставник историје

са 65% радног времена, за рад у матичној школи
у Трешњевцу и у издвојеном одељењу школе у
Тотовом Селу, на одређено време ради замене
радника који је прешао на другу функцију, до
останка на функцији, а најдуже до краја школске
2013/2014. године
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Помоћник директора
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно лице
које је стекло високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године или стечено образовање на студијама првог степена
(лице које је стекло више образовање на основним студијама у трајању
најмање две године); две године радног искуства; да није осуђивано за
кривично дело. Кандидат треба да достави: пријаву, доказ о школској
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да
није под кривичном истрагом, уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање шест месеци, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, лекарско уверење о радној способности, фотокопију радне књижице.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Стручни сарадник за послове припреме, израде и
реализацију пројеката
УСЛОВИ: дипломирани индустријски менаџер или лице које је стекло
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године; две године радног искуства; да кандидат нема законских забрана
у обављању посла. Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о школској спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
да није под кривичном истрагом, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање шест месеци, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, лекарско уверење о радној способности, фотокопију радне књижице.

Референт сарадник за административно техничке послове на пројектима
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска или грађевинско
- техничка школа. Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о школској спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
да није под кривичном истрагом, уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање шест месеци, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, лекарско уверење о радној способности.

Рецепционер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, угоститељског, економског или педагошког смера. Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о школској спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да није под
кривичном истрагом, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање шест месеци, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, лекарско уверење о радној способности.
ОСТАЛО: доказе о школској спреми и остала документа слати у оригиналу, који ће по завршеном избору бити враћени. Пријаве слати на горенаведену адресу, уз обавезну напомену за које радно место кандидат
конкурише.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/817-177
е-mail: medicinska_senta@open.telekom.rs

Библиотекар

са 50% радног ангажовања, на одређено време ради
замене
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - VII/1 степен стручне спреме, да није осуђиван 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 и давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; познавање српског и мађарског језика. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених), доказ о познавању
како српског, тако и мађарског језика.

Лекар, доктор медицине специјалиста за интерну
медицину
са 6 часова (30% радног времена), за извођење
наставе из предмета Интерна медицина са негом, на
српском и мађарском наставном језику

Виша медицинска сестра

са 75% радног времена, за извођење вежби из
предмета Здравствена нега и прва помоћ, на српском
и мађарском наставном језику
Бесплатна публикација о запошљавању

Виша медицинска сестра за извођење вежби
из предмета Здравствена нега, на српском и
мађарском наставном језику
Лекар, доктор медицине специјалиста за општу
хирургију или једне од хируршких грана

са 6 часова (30% радног времена), за извођење
наставе из предмета Хирургија са негом, на српском
и мађарском наставном језику

Лекар, доктор медицине специјалиста за
гинекологију и акушерство са 4 часа (20%
радног времена), за извођење наставе из
предмета Гинекологија акушерство са негом, на
српском и мађарском наставном језику
Лекар, доктор медицине специјалиста за
педијатрију

са 4 часа (20% радног времена), за извођење
наставе из предмета Педијатрија са негом, на
српском и мађарском наставном језику

Дипломирани фармацеут за извођење наставе
из стручних предмета за струку фармацеутски
техничар, на мађарском наставном језику
2 извршиоца

Лекар, доктор медицине специјалиста за
патолошку анатомију

са 6 часова (30% радног времена), за извођење
наставе из предмета Патологија, на српском и
мађарском наставном језику

Лекар, доктор медицине специјалиста за
физикалну медицину и рехабилитацију

са 9 часова (45% радног времена), за извођење
наставе из стручних предмета за струку
физиотерапеутски техничар, на мађарском
наставном језику

Виши физиотерапеут

са 8 часова (40% радног времена), за извођење
вежби из предмета Физикална терапија и
кинезиологија, на мађарском наставном језику

Виши физиотерапеут за извођење вежби из
предмета Физикална терапија и кинезиологија,
на мађарском наставном језику
Лекар, доктор медицине специјалиста за
микробиологију

са 6 часова (30% радног времена), за извођење
наставе из микробиологије са епидемиологијом, на
српском и мађарском наставном језику

Лекар опште праксе

са 10 часова (50% радног времена), за извођење
наставе из стручних предмета, на српском и
мађарском наставном језику

Лекар, доктор медицине специјалиста за
неуропсихијатрију

са 2 часа (10% радног времена), за извођење
наставе из предмета Неуропсихијатрија са негом, на
мађарском наставном језику

Лекар, доктор медицине специјалиста
инфектолог

са 2 часа (10% радног времена), за извођење
наставе из предмета Инфектологија са негом, на
мађарском наставном језику
23.10.2013. | Број 540 |
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Професор математике

са 22% радног времена, за извођење наставе из
предмета Математика, на српском и мађарском
наставном језику

Професор физике

са 20% радног времена, за извођење наставе
из предмета Физика, на српском и мађарском
наставном језику

Професор географије

са 10% радног времена, за извођење наставе из
предмета Географија, на мађарском наставном
језику, на одређено време

Професор енглеског језика

са 33% радног времена, за извођење наставе из
предмета Енглески језик, на српском и мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у наведеном занимању; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о раду);
да није осуђиван 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 и давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Кад се образовно - васпитни рад остварује на
језику националне мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на
ком се остварује образовно - васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (осим приправнике и друга лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ о знању језика
на ком се остварује образовно - васпитни рад (кад се образовно - васпитни рад остварује на језику националне мањине).

Секретар

са 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (послове секретара
може да обавља дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године); да није осуђиван 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 и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ
прибавља школа); држављанство Републике Србије; познавање српског
и мађарског језика. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених), доказ о познавању како српског, тако
и мађарског језика.
ОСТАЛО: пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 024/817-177.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА“
38227 Звечан, Жеровница

Оглас објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: психолог, и треба да стоји: психолог, са 30% радног времена, на неодређено време. У осталом
делу оглас је непромењен.

ОШ „БЛАГОЈЕ РАДИЋ“
Зупче
38228 Зубин Поток
тел. 028/478-313

Наставник математике
са 16 часова недељно

Наставник физике

са 6 часова недељно

Наставник хемије

са 4 часа недељно, до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајући факултет. Уз пријаву
доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству Републике
Србије, доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, пре закључена уговора о раду, доказ
да није осуђиван правноснажним пресудом за кривична дела и под условима утврђеним ст. 1 тач. 3 чл. 120 Закона - прибавља школа. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса доставити у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ШАРСКИ ОДРЕД“
Севце, 38236 Штрпце
тел. 0290/74-200

Помоћни радник - чистач просторија
за рад у школи у Врбештици

Наставник математике
са 57,14% радне норме

Наставник руског језика
са 71,43% радне норме

Наставник основа информатике и рачунарства
са 50% радне норме, на одређено време

Наставник физичког васпитања

са непуним радним временом, на одређено време

Наставник музичке културе
Васпитач
Наставник биологије
са 50% радне норме

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник географије

са непуним радним временом, на одређено време
ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове у погледу школске спреме
који су прописани Законом о основама система образовања и васпитања,
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Наука и образовање
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и Правилником о организацији и систематизацији радних места у ОШ
„Шарски одред“ у Севцу. Уз пријаву доставити следећа документа: оверен препис дипломе о завршеном образовању, оверен препис уверења о
држављанству - не старији од 6 месеци, оверен препис извода из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, лекарско уверење - не старије од 6 месеци. Стамбено питање за кандидата који буде изабран није
решено. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремена и непотпуна документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на конкурс“. Све додатне информације могу се добити на горенаведени број телефона.

доставити: диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ“
Зубин Поток
тел. 028/460-108

Професор српског језика и књижевности

са 14 часова недељно, на одређено време до
повратка радника са функције

Професор српског језика и књижевности

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДАНИЦА ЈАРАМАЗ“

са 14 часова недељно, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства

Сарадник за социјалну заштиту

са 4 часа недељно, на одређено време до повратка
радника са функције

38220 Косовска Митровица, Чика Јовина 4

УСЛОВИ: Поред општих слова прописаних законом, захтева се високо
образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године
и звање: дипломирани социјални радник и познавање рада на рачунару.

Медицинска сестра - васпитач
Медицинска сестра - васпитач
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се и завршена средња медицинска школа - IV степен и звање: медицинска сестра
- васпитач и положен стручни испит.

Васпитач
Васпитач

на одређено време
7 извршилаца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се и високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске студије, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање - за васпитача.

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: II, III, IV или V степен стручне спреме, угоститељско - прехрамбеног смера.

Сервирка

на одређено време
УСЛОВИ: II, III, IV или V степен стручне спреме, угоститељског смера.

Спремачица
Спремачица

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају психичку, физичку и здравствену
способност; да су држављани Републике Србије. Уз пријаву на конкурс

Бесплатна публикација о запошљавању

Професор историје

Професор биологије
са 4 часа недељно

Професор математике

са 14 часова недељно, на одређено време до
повратка радника са функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуђег образовања. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да поднесе: доказ одговарајућег
образовања, уверење о држављанству Републике Србије. Доказ да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - пре закључења уговара о раду. Доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела под условима утврђеним чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања. Некомплетна и неблаговремена документација неће
се разматрати.

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
38236 Штрпце
тел. 0290/70-191

Професор правне групе предмета
са 4 часа недељне норме

Професор српског језика и књижевности
Професор енглеског језика

2 извршиоца - један извршилац на неодређено
време и један извршилац до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Професор математике
Професор руског језика
Професор музичке уметности
са 6 часова недељне норме

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави и Закона.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе, уверење о здравственој способности, уверење да
кандидат није под истрагом, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 6 месеци, уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Црквена Водица
38213 Прилужје

Професор руског језика

МАШИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА
Преоце
38204 Лапље Село

Наставник филозофије

за 8 часова

за 2 часа, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор физике

Наставник екологије и заштите животне средине

за 6 часова

Професор музичке културе

за 5 часова, на одређено време

Професор грађанског васпитања
за 2 часа, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, извод из матичне књиге рођених, држављанство
- не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање 6 месеци или да није правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела против достојанства личности и морала, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, положен стручни испит - лиценца и оверену копију диплома. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
38236 Штрпце
тел. 0290/70-005

Наставник српског језика и књижевности
Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове у погледу школске
спреме који су прописани Законом о основама система образовања и
васпитања, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Школи за основно образовање одраслих у Штрпцу. Уз пријаву доставити следећа документа: оверен препис дипломе о завршеном образовању, оверен препис уверења о држављанству - не старије од 6 месеци,
оверен препис извода из матичне књиге рођених, уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Стамбено питање за кандидата који буде изабран није обезбеђено. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремена и непотпуна документација неће се разматрати. Пријаве
на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Све додатне информације могу се добити на горенаведени број
телефона.

Најкраћи пут
до посла

за 1 час, на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник математике

за 10 часова, на одређено време до 31.08.2014.
године

Наставник музичке уметности

за 1 час, на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник физике

за 2 часа, на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник српског језика и књижевности

за 14 часова, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Уз пријаву доставити следећа документа: оверену фотокопију дипломе - високо образовање, а према члану 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама, извод из матичне књиге рођених (оверена копија), уверење о
држављанству (оверена копија), фотокопију личне карте (оверена копија
- очитана). Лекарско уверење доставити пре закључења уговора о раду
(не старије од 6 месеци). Уверење о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, у року од
8 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Пријаве се подносе
школи, у року од 8 дана од дана објављивања, лично или на адресу школе. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

ПУ „ЂУРЂЕВАК“
Приштина - Грачаница
38205 Грачаница

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач у
складу са законом, да је кандидат држављанин РС, 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. Проверу психофизичких
способности извршиће надлежна служба за запошљавање.

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач; одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије), на којима је кандидат оспособљен за рад са децом јасленог
узраста - васпитач; да је кандидат држављанин РС, 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. Проверу психофизичких
способности извршиће надлежна служба за запошљавање.

Кувар

Сајмови
запошљавања
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УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, средња стручна спрема, стечена школовањем у трајању од 4 године, односно КВ радник - куварског,
угоститељског смера, звање: кувар; да је кандидат држављанин РС, 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.
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Чувар - обезбеђење и одржавање
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду и Законом о
основама система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији
радних места у ПУ „Ђурђевак“, Приштина - Грачаница, IV или III степен
стручне спреме, средња стручна спрема, стечено школовањем у трајању
од 4 године - машинске, електротехничке, браварске и водоинсталатерске струке, познавање рада на ложењу парних котлова, као и обученост
за противпожарну заштиту, испуњавање услова из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, звање стечено осмогодишњим школовањем; да кандидат 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству РС,
оригинал документа - диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених. Пре закључења уговора о раду извршиће се провера психофизичких способности за рад са децом од стране надлежне службе за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“, са назнаком радног места за које се кандидат
пријављује. Писане пријаве доставити поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „СТАЈА МАРКОВИЋ“
38236 Штрпце
тел. 0290/70-910

Стручни сарадник (педагог)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу стручну спрему прописану
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, као и да испуњава услове предвиђене чл. 8 став 2 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања, да је држављанин РС, да има одговарајућу стручну спрему, уверење да није под истрагом или да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у
трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за рад у школи, извод из матичне књиге рођених и оверену фотокопију дипломе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Све информације могу се добити на горенаведени број телефона.

СРЕДЊА ШКОЛА ЗВЕЧАН
38227 Звечан, Нушићева 7
тел. 028/664-064

Професор српског језика и књижевности

са 9 часова недељно, до повратка запослене са
породиљског одсуства

Професор математике
са 14 часова недељно
2 извршиоца

Професор лабораторијске технике
са 2 часа недељно

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
Драгаш

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: наставник разредне наставе, за рад
у Радеши - 2 извршиоца, и треба да гласи: наставник разредне наставе, за рад у Радеши - 1 извршилац, и за радно место:
наставник разредне наставе, за рад у Љубовишту - 1 извршилац,
и треба да гласи: наставник разредне наставе, за рад у Љубовишту - 2 извршиоца.

Професор медицинске биохемије (теорија)
са 4 часа недељно

Професор медицинске биохемије (вежбе)
са 6 часова недељно

Професор хематологије са трансфузиологијом
са 6 часова недељно

Професор токсиколошке хемије
са 2 часа недељно

Професор физике

ОШ „АЦА МАРОВИЋ“
СШЦ „СВЕТИ САВА“
38210 Косово Поље

Наставник српског језика

за 13 наставних часова (92,85% радног времена),
на одређено време до повратка запосленог са
мировања радног односа

Наставник руског језика

за 8 наставних часова (57,14% радног времена)

Наставник грађанског васпитања
за 4 наставна часа (2+2)
2 извршиоца - по два часа

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у основној школи. Кандидати који уђу у ужи круг, пре одлучивања о избору, дужни су да прођу проверу психофизичких способности за рад са ученицима,
коју врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Некомплетне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Уз пријаву доставити следећу документацију: диплому или
оверену фотокопију, уверење о стручном испиту - лиценци, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре ступања на посао. Пријаве доставити лично или слати на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

сa 16 часова недељно, до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајући степен и врста образовања, доказ да кандидат
није осуђиван, доказ о испуњеној психичкој, физичкој и здравственој способности за рад у просвети, извод из матичне књиге рођених и матичне
књиге држављана. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
Зубин Поток
тел. 028/460-001

Наставник математике

са непуним радним временом, за рад у матичној
школи и издвојеном одељењу у Црепуљи
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), односно одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 120 став 1 тач. 1-4 Закона о основама система образовања и
васпитања - одговарајуће образовање, психичка, физичка и здравствена
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. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: диплому
о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију), уверење о држављан-
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ству и извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ из чл. 120 тач. 3 - прибавља школа. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Некомплетна и
неблаговремена конкурсна документација неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“
34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Педагошки асистент

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“
38216 Бањска
тел. 028/669-087

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 став 2, као и услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, као и предлог програма рада директора установе, оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену
копију 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, уверење основног суда да
се не води истрага, нити да је подигнута оптужница за кривична дела
из надлежности суда, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

на одређено време до краја школске 2013/2014.
године, односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског језика; савладан
програм; да кандидат има одговарајућу 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 и да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике
Србије; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену
фотокопију уверења о завршеној обуци за педагошког асистента и радну
биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 034/302-160. Рок за пријаву је 8 дана.

ОШ „СВЕТИ САВА“

34000 Крагујевац, Букурешка бб
тел. 034/370-112

Наставник разредне наставе

ДОПУНА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
Конкурс објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“,
допуњује се у делу УСЛОВИ: за редовног професорa: у звање
редовног професора може бити изабрано лице које има научни
назив доктора наука и има већи број научних радова који утичу
на развој научне мисли објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, већи број научних радова и
саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно - наставног
подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима или специјалистичким и дипломским академским студијама.

К ра гу ј е в а ц

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СОФИЈА РИСТИЋ“
34310 Топола, Авенија краља Петра Првог, 10/а
тел. 034/813-744

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: секретар, исправља се у делу УСЛОВИ, и треба
исправно да гласе: Да кандидати испуњавају услове из чл. 68
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/2011 и 55/13). У осталом делу
конкурс је непромењен.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прописан Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); психичка,
физичка 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
образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе којом доказују да поседују одговарајућу школску спрему; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. У поступку одлучивања о избору наставника врши се претходна провера психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
школа. Кандидат који буде изабран дужан је да пре потписивања уговора
о раду, школи достави лекарско уверење. Фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати у обзир, а
непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу
школе. Рок за пријаву је 15 дана. Додатне информације могу се добити
код секретара школе или на број телефона: 034/370-112.

ОШ „СВЕТИ САВА“

34000 Крагујевац, Букурешка бб
тел. 034/370-112

Спремачица - помоћни радник
УСЛОВИ: да кандидат има завршену основну школу - I степен стручне
спреме, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (лекарско уверење прилаже кандидат који буде примљен по
конкурсу, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа);
држављанство Републике Србије. Уз пријаву са биографским подацима
доставити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и
неблаговремене пријаве и фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати поштом на горенаведену адресу
школе. Рок за пријаву је 8 дана. Додатне информације могу се добити код
секретара школе или на број телефона: 034/370-112.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
34307 Стојник
тел. 034/6707-231, 6707-431

Наставник физике

на одређено време до повратка запосленог са
функције на коју је изабран, за 30% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове предвиђене Законом о
раду и посебне услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање, а под одговарајућим образовањем подразумевају се следећа занимања: професор
физике; дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипломирани
педагог за физику и хемију; професор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику и основе технике; професор физике и математике; диоломирани астрофизичар; дипломирани физичар за примењену
физику и нформатику; професор физике и хемије за основну школу; професор физике и основе технике за основну школу; дипломирани физичар
за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипломирани
физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор физике и основе технике за основну
школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар
за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном, смер
астрофизика; професор физике - информатике; дипломирани физичар
- медицинска физика; дипломирани професор физике - мастер; мастер
физичар; мастер професор физике; мастер професор физике и хемије;
мастер професор физике и информатике; дипломирани физичар - мастер
физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физике - хемије; мастер, дипломирани професор физике
- информатике; мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер;
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну
школу - мастер; дипломирани физичар - професор физике и хемије за
основну школу - мастер; да 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 и да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе следећа документа
у оригиналу или оверене фотокопије (не старије од 6 месеци): диплому о
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије и
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - доставља изабрани
кандидат који заснује радни однос, и то приликом закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс слати у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана.

К ра љ е в о

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

Наставник математике

са 65% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу Градац

Наставник француског језика

са 65% радног времена, за рад у матичној школи и
издвојеним одељењима Брвеник и Градац

Наставник историје

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, са 60% радног времена, за
рад у издвојеном одељењу Брвеник и Градац
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Благајник

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6
месеци; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-

Бесплатна публикација о запошљавању

на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - уверење прибавља школа; лекарско уверење
о о физичкој, здравственој и психичкој способности за рад у школи подноси се пре закључивања уговора о раду. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

Крушевац

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-658

Професор математике

за 55% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана (до
повратка са породиљског одсуства)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 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, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; дипломирани математичар,
професор математике, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар, дипломирани математичар
- математика финансија, дипломирани математичар - астроном (Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим школама „Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011)
и Правилника о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 9/13
од 17.06.2013.). Лице које је стекло одговарајуће високо образовање
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.

Професор економске групе предмета

за 80% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана - до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 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, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; дипломирани економиста
(Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у средњим школама „Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011
и 8/2011) и Правилника о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
средњим стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 9/13 од 17.06.2013.). Лице које је стекло одговарајуће високо образовање мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.

Стручни сарадник - школски педагог

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (до повратка са породиљског
одсуства)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 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, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог (Правилник о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
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ника у средњим школама „Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011) и Правилника
о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 9/13 од 17.06.2013.).
Лице које је стекло одговарајуће високо образовање мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: 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;
знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Потребна документција: молба, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оверена фотокопија одговарајуће дипломе и доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
(члан 8 и члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања).

ОШ „СВЕТИ САВА“

37265 Бачина, Маршала Тита бб
тел. 037/794-416

Наставник разредне наставе
Наставник математике

са 66,6% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да има и одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); кандидат мора да има и образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13); кандидати који су у току студија положили
испит из педагогије и психологије или стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да имају образовање из члана 8 став 4.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава
и услове из члана 120 става 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013), и то: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз
пријаву доставити: краћу биографију; доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе или уверења); уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду; доказ о неосуђиваности прибавља
школа службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву уз потребну документацију доставити на горенаведену адресу или поднети лично у року од 8 дана. Ближа обавештења могу
се добити на број телефона: 037/794-416.
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за запошљавање
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ОШ „НИКОЛА СКОБАЉИЋ“
16000 Лесковац - Велико Трњане
тел. 016/242-368

Наставник математике

са 77,78% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати
треба да испуњавају следеће услове: 1) да имају држављанство РС; 2) да
испуњавају услове у погледу стручне спреме - високо образовање предвиђено чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; наставник 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 чл. 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013). Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Доказ о испуњености услова из
тач. 1 и 2 подноси се уз пријаву на конкурс, из тачке 3 - пре закључења
уговора о раду, а доказ из тачке 4 - прибавља школа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник математике
са 78% радног времена

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Горњем Брестовцу

Професор разредне наставе
3 извршиоца

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 40% радног времена, до
повратка раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу стручне спреме у
складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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 (српски језик). Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву на оглас. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Наставник математике
Наставник математике

са 55,55% радног времена

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у селу Дрћевац
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред
општих услова за пријем у радни однос утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидати
треба да испуњавају и посебне услове утврђене чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 2 став 1 тач. 1-6 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), и то: кандидат
мора да има одговарајуће високо образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије и 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; лице из тачке 1 мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (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 РС; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву са кратком биографијом приложити:
CV, доказ о одговарајућем високом образовању (оверена копија дипломе
траженог степена и врсте образовања или уверења ако диплома није
уручена - које не сме бити старије од 6 месеци); доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 (оверена копија доказа који изда високошколска установа, 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 образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверен препис/фотокопија);
извод из матичне књиге рођених - нови, у оригиналу или оверен препис/
фотокопија. Оверене копије поднетих доказа уз пријаву не смеју бити
старије од 6 месеци. Проверу психолошких способности за рад са децом
и ученицима обавиће надлежна Служба за запошљавање у Лесковцу, са
кандидатима које упути директор школе, након извршеног ужег избора
кандидата који испуњавају услове конкурса. Уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности од стране надлежне полицијске управе. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о
раду, и то од стране кандидата који је примљен по конкурсу. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети
у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“
16204 Мирошевце

Наставник математике
Наставник српског језика
Наставник француског језика

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

Наставник француског језика

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

Наставник биологије

са 40% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат
треба да испуњава опште услове предвиђене чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1) да има одговарајућу високу стручну
спрему према Правилнику о врсти стручне спреме наставног особља за
рад у основној школи; 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) да је држављанин РС; 5)
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат прилаже доказе под тач. 1, 4 и 5. Доказ о испуњавању
услова под тачком 2 - доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ
из тачке 3 - прибавља школа. Провера психофизичких способности за рад
са децом и ученицима спровешће се у сарадњи са надлежном службом за
послове запошљавања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб
тел. 016/875-125

Професор филозофије

са 20% радног времена - 10% радног времена
на неодређено време и 10% радног времена на
одређено време до 31.08.2014. године

Професор физике

са 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Професор енглеског језика

са 22% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања

Професор италијанског језика

за 11% радног времена, на одређено времедо
31.08.2014. године

Професор немачког језика

за 33% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама система
образовања и васпитања, кандидат треба да има и одговарајуће високо
образовање предвиђено Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у средњим стручним школама; да има
држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидат треба да достави: оверен препис или фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се
пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир.
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ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

Лозниц а

Наставник разредне наставе

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16201 Манојловце
тел. 016/785-234

на одређено време, услед именовања запосленог на
место директора установе, до повратка са функције

Наставник математике

на одређено време до краја школске 2013/2014.
године, услед постављења запосленог на место
помоћника директора, са 80% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: услови утврђени чл. 8
и чл. 120 ЗОСОВ-а („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Посебни
услови: Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12). Уз пријаву кандидат подноси следећу документацију: оверену
фотокопију (оригинал дипломе о стручној спреми); оверену фотокопију
(оригинал извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци);
оверену фотокопију (оригинал уверење о држављанству - не старије од 6
месеци) подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није
осуђивано прибавља школа.

ГИМНАЗИЈА

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

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 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; одговарајуће образовање за наставника гимназије, за педагога
или психолога; да има дозволу за рад; обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 РС. Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке, односно преглед кретања у служби са биографским подацима; оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, оверен препис или фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу - стручном испиту (дозвола за рад), потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да
кандидат није под истрагом, доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности - извод из казнене евиденције МУП-а, прибавља школа по
службеној дужности. Испит за директора установе изабрани кандидат је
дужан да положи у законском року, након доношења подзаконског аката
од стране министра просвете. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Наставник гитаре
Наставник гитаре

са 50% норме часова
УСЛОВИ: дипломирани музичар гитариста, мастер музички уметник, професионални статус гитариста.

Наставник корепетиције
УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста, мастер музички уметник, професионални статус гитариста.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о одговарајућем образовању (оверену фотокопију), уверење о држављанству РС (оверену фотокопију - не старије од шест месеци); доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре
закључења уговора о раду); уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (прибавља школа). Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ниш

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб
тел. 018/823-430

Економ - магационер - шофер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом (доказ
доставља изабрани кандидат приликом заснивања радног односа);
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
установа). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); оверену фотокопију потврде о положеном возачком испиту „Б“ категорије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/523-543

Наставник енглеског језика

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

за 14 часова наставе недељно, на одређено време
до повратка одсутног запосленог са неплаћеног
одсуства

Професор - наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручна спрема у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/11, 8/11 и 9/2013): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм
Англистика); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил енглески језик и књижевност); пси-

16220 Грделица
тел. 016/3426-057

на одређено време, са 20% радног времена,
за рад у Грделици
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, у складу
са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник
РС“, бр. 11/2012 и Правилником о изменама и допунама Правилника о
систематизацији радних места запослених у ОШ „Десанка Максимовић“
у Грделици). Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009) и чл. 29 Закона о изменама и допунама Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/2013).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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хичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима (доказ
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство
Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни
рад; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
18250 Чокот
тел. 018/4265-100

Предавач грађанског васпитања

са 95% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: професор психологије, педагогије, страног језика, српског језика и историје са сертификатом о завршеним програмима за извођење
грађанског васпитања у старијим разредима; држављанство Републике
Србије; психичка, физичка 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Наставник социологије

на одређено време, за 25% норме часова, до
31.08.2014. године

Наставник физичког васпитања

на одређено време до 31.08.2014. године, за 20%
норме часова

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник практичне наставе возач - инструктор
Наставник практичне наставе возач - инструктор
на одређено време до 31.08.2014. године, за 92%
норме часова

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

Наставник машинске групе предмета

на одређено време до 31.08.2014. године, за 65%
норме часова

Дипломирани инжењер електротехнике, смер
електроника
за 90% норме часова

Дипломирани инжењер електротехнике, смер
електроника
на одређено време до 31.08.2014. године

Нови Па зар

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник српског језика и књижевности
Наставник српског језика и књижевности
за 50% норме часова

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене раднице која је
именована на место помоћника директора, до
31.08.2014. године, за 50% радног времена

Наставник српског језика и књижевности

Шеф рачуноводства

дипломирани економиста
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условом прописаним законом, и ако 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 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 подносе: доказ о стручној спреми
(диплома), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
радну књижицу, доказ о познавању језика на ком се обавља образовно
- васпитни рад. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Лекарско уверење прибавља се при закључивању уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

на одређено време до 31.08.2014. године, за 17%
норме часова

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Наставник математике

Наставник разредне наставе

4 извршиоца

2 извршиоца

Наставник математике

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка раднице са боловања

Наставник математике

са 75% радног времена

Наставник хемије

на одређено време до 31.08.2014. године, за 50%
норме часова

са 30% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник енглеског језика

Наставник српског језика

на одређено време, за 55% норме часова, до
31.08.2014. године

Наставник рачунарства и информатике

Наставник српског језика
са 30% радног времена

на одређено време, за 40% норме часова, до
31.08.2014. године

Наставник босанског језика

Наставник физике

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити следећа доку-

на одређено време до 31.08.2014. године, за 80%
норме часова
Бесплатна публикација о запошљавању

3 извршиоца
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мента: оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско уверење прилаже сам
кандидат који буде изабран, при закључивању уговора о раду. Уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавиће школа по службеној дужности.

Нови Са д

ОШ „СВЕТИ САВА“

Руменка, Јована Јовановића Змаја 24

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
да поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава
остале услове за наставника, педагога или психолога, положен испит за
директора и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци, потврду о радном
искуству, односно потврду установе о најмање 5 година радног стажа у
области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе о
својим стручним и организаторским способностима, лекарско уверење о
психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
програм рада за наредни период. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Доказе о савладаној обуци и положеном
испиту и стицању лиценце за директора школе се не прилаже, јер Министарство просвете није донело подзаконски акт о полагању испита и стицању лиценце за директора школе. Изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит за директора. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, у времену од 08,00 до 14,00 сати. Пријаве доставити на
горенаведену адресу школе.

Спремачица у вртићу

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
12 извршилаца
УСЛОВИ: сведочанство о завршеној основној школи (оверена фотокопија).
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује васпитно - образовни рад; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа
диплома и држављанство Републике Србије достављају се уз пријаву на
конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности - пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
21432 Гајдобра, Невесињска 2

Наставник хемије

за 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање (VII степен стручне спреме)
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); да кандидат испуњава услове прописане чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са
биографијом доставити: оверену копију дипломе или уверење факултета
о стеченом високом образовању; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија). Докази о здравственој, психичкој и физичкој способности за рад прибављају
се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Васпитач 1

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Примењене рачунарске науке и
информатика

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
е-mail: puns@nspoint.net

на одређено време ради замене одсутнe запосленe
преко 60 дана
58 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године - васпитач или на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер - мастер васпитач, специјалистичке академске студије - специјалиста васпитач
или специјалистичке струковне студије - специјалиста струковни васпитач); 1 година радног искуства; положен испит за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутнe запосленe
преко 60 дана
21 извршилац
УСЛОВИ: средња школа у трајању од четири године - медицинска сестра
васпитач (са децом узраста од шест месеци до две године) - са децом
узраста од две до три године, средње образовање, медицинска сестра васпитач и да има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије) на којима је оспособљен за рад са децом јасленог узраста - васпитач; положен испит за лиценцу по прописима из области образовања; 1
година радног искуства.
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Сервирка у вртићу

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
4 извршиоца
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21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке струке - доктор
наука електротехнике и рачунарства; вишегодишње радно искуство из
уже научне области Примењене рачунарске науке, а посебно на проблемима компресија података, програмирања и програмских језика и мултимедијалних система. Искуство у настави на програмском језику C и C#.
Доказани резултати истраживања из области компресије мирне слике,
квалитета компресионих техника мирне слике, квалитета компресионих
техника мирне слике и преноса дигитализоване медицинске слике у М20
категорији научних часописа и услови прописани чланом 64 Закона о
високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Примењене рачунарске
науке и информатика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, студент мастер студија у области рачунарства и електротехнике,
искуство у области интеракције човека и рачунара и рачунарске графике,
одлично познавање програмских језика C и C#, укључујући и WPF. Net
технологије. Скромније искуство у раду са Microsoft Prism технологијом
за развој апликација богате интеракције, односно програмирање 3D графичких приказа помоћу Оpen GL, односно Оpen GL ЕS библиотека и услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању.
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ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни однос
(навести прецизан назив уже научне области), доказе о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ
о држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је
приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове, уверење о одобреној докторској дисертацији
или уверење о упису на докторске студије, односно уверење о упису
на мастер студије. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23
тел. 021/6040-428
Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник математике, на одређено време, са 27,5% радног времена.

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
21000 Нови Сад, Булевар Краља Петра I 38
тел. 021/442-057

Професор социологије

на одређено време до повратка запослене са
боловања

Професор стручних предмета - дипломирани
инжењер електротехнике и рачунарства
(енергетика, електроника и телекомуникације)
за 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

Радница на одржавању чистоће

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: одређено образовање прописано Нормативом о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94,
3/99, 6/2001, 8/2003, 5/2005, 2/2007, 4/2007 и 7/2008); да кандидати
испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење изабрани кандидат доставиће пре закључивања уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа службеним путем. Пријаве се достављају на наведену адресу, секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Инжењерство заштите животне
средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер, уписане докторске студије, искуство у
извођењу наставе из области Инжењерства заштите животне средине на
високошколској установи, учешће на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, искуство у изради пројеката из области
управљања отпадом, објављени радови на домаћим и међународним конференцијама из области управљања отпадом и анализе токова материјала и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Инжењерство заштите животне средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер, уписане докторске студије, искуство у
извођењу наставе из области Инжењерства заштите животне средине на
високошколској установи, учешће на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, искуство у изради пројеката из области
управљања отпадом, објављени радови на домаћим и међународним конференцијама из области управљања отпадом и отпадним водама и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Инжењерство биосистема
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер - бечелор инжењерства заштите животне средине, уписане мастер студије из
области заштите животне средине, искуство у реализацији пројеката из
области третмана отпадних вода и услови прописани чланом 71 Закона о
високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни однос
(навести прецизан назив уже научне области), доказе о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ
о држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је
приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове, уверење о одобреној докторској дисертацији
или уверење о упису на докторске студије, односно уверење о упису
на мастер студије. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

П а н че в о

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26314 Банатско Ново Село

Наставник фрацуског језика

на одређено време, са 88% радног времена

Наставник географије

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

са 35% радног времена, са знањем румунског језика,
за извођење наставе у одељењима на румунском
наставном језику

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Математика

са 35% радног времена, са знањем румунског језика,
за извођење наставе у одељењима на румунском
наставном језику

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен природно - математички
факултет, математичке струке и услови прописани чланом 64 Закона о
високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Инжењерство заштите животне
средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер заштите
животне средине - мастер, област Инжењерство заштите животне средине, уписане докторске студије, искуство у извођењу наставе на предметима из области Инжењерства заштите животне средине, учешће на
пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на
пројектима из области Инжењерства заштите животне средине, објављена саопштења на домаћим и међународним конференцијама и услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник историје

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају све услове прописане чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13), као и да имају одговарајуће образовање прописано
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
да су држављани РС, да знају језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: диплому или оверену копију дипломе,
уверење о држављанству, уверење о некажњавању, доказ знања језика
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Лекарско уверење биће у обавези да доставе кандидати који буду изабрани по конкурсу.
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Наука и образовање

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

Наставник физике

са 20% радног времена (4 часа наставе недељно), на
одређено време до повратка запосленог са дужности
директора школе у првом мандату
УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и
55/13) и сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/12
и 55/13); да кандидат има психичку, 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; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Уз пријаву
на конкурс приложити: уверење о држављанству - оригинал или оверену
фотокопију - не старију од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о положеном стручном испиту (ако поседује), уверење о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања - прибавља школа, доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности доставља
кандидат, пре закључења уговора о раду. Потписану пријаву са биографијом на конкурс са пратећом документацијом (оригинал или оверену
фотокопију - не старију од 6 месеци), кандидат треба да достави у року
од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 013/658-009. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5
тел. 013/344-483, 301-120

Професор математике

на одређено време до повратка на рад запосленог
кога замењује
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији - за професора математике. Кандидати треба
обавезно да доставе: пријаву на конкурс, диплому о стеченом високом
образовању (оверену фотокопију); доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи: додатак дипломи из ког се
види да је кандидат положио испите из педагогије и психологије (оверену фотокопију) или потврду факултета да је кандидат положио испите из педагогије и психологије (оригинал или оверену фотокопију) или
фотокопију индекса из ког се види да је кандидат положио испите из
педагогије и психологије (оверену фотокопију) или доказ да је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу (оверену фотокопију),
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); фотокопију
важеће личне карте, а ако на истој нема адресе, штампане податке са
(електронске) личне карте; краћу биографију са подацима о пословима
које је кандидат обављао. Право учешћа на конкурсу има кандидат који
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања, о чему Гимназија прибавља доказ за кандидате који су ушли у ужи избор. За кандидате
који испуњавају услове из конкурса и који су ушли у ужи избор, надлежна
служба за запошљавање на захтев Гимназије извршиће претходну психолошку процену способности за рад са ученицима, применом стандаризованих поступака. Пре закључења уговора о раду, изабрани кандидат
приложиће доказ о здравственој способности. Рок за подношење пријаве
и тражене документације је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потпуном документацијом доставити на горенаведену адресу.
Информације на бројеве телефона: 013/301-120 или 344-483.
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ОШ „3. ОКТОБАР“
26361 Локве, Лењинова 95
тел. 013/646-155

Школски педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор педагогије; дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије; дипл. школски
педагог; дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог
- мастер. Настава се изводи на румунском језику - сходно томе је обавезно знање румунског језика. Поред општих услова, кандидат треба
да испуњава и услове утврђене Законом о основној школи и Законом
о основама система образовања и васпитања. Потребно је да кандидат
испуњава услове прописане чл. 8, 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 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 доставити: краћу биографију и доказе о
испуњености услова у оригиналу или препису или оверене фотокопије,
диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија или препис дипломе), уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених - не старији од 6 месеци. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Професор хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, професор
хемије, дипломирани хемичар; професор хемије и физике, професор
хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани
хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, професор физике и хемије
за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер,
дипломирани професор - хемије, мастер, дипломирани педагог за физику
и хемију, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије,
мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер професор
биологије и хемије. Настава се изводи на румунском језику - сходно томе
је обавезно знање румунског језика. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене Законом о основној школи и Законом
о основама система образовања и васпитања. Потребно је да кандидат
испуњава услове прописане чл. 8, 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 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 доставити: краћу биографију и доказе о
испуњености услова у оригиналу или препису или оверене фотокопије,
диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија или препис дипломе), уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених - не старији од 6 месеци. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Професор физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, професор
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани
педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломиранифизичар за примењену
физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар
за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани
физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар
за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику
и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астро-
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фозика, 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 - метеорологија, дипл. физичар - мастер физике - астрономије, дипл. физичар физичар - мастер медицинске
физике, дипл. професор физике - хемије, мастер, дипл. професор физике
- информатике, мастер, дипл. физичар - професор физике - мастер, дипл.
физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипл. физичар примењена физика и информатика - мастер, дипл. физичар - професор
физике и основа технике за основну школу - мастер, дипл. физичар професор физике и хемије за основну школу - мастер. Настава се изводи
на румунском језику - сходно томе обавезно је знање румунског језика.
Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене
Законом о основној школи и Законом о основама система образовања
и васпитања. Потребно је да кандидат испуњава услове прописане чл.
8, 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван 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
доставити: краћу биографију и доказе о испуњености услова у оригиналу
или препису или оверене фотокопије, диплому о стеченом образовању
(оверена фотокопија или препис дипломе), уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених - не старији од 6
месеци. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да није
осуђиван према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, дипломирани
правник - мастер, дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са положеним секретарским испитом. Настава се изводи на румунском језику сходно томе је обавезно знање румунског језика. Поред општих услова,
кандидат треба да испуњава и услове утврђене Законом о основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања. Потребно је
да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120, 130 и 132 Закона о
основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву доставити: краћу биографију и доказе о испуњености услова у оригиналу или препису или оверене фотокопије, диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија
или препис дипломе), уверење о држављанству - не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци, потврду о
положеном секретарском испиту (оверена фотокопија). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад подноси се
пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван према чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове
утврђене Законом о основној школи, Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Потребно је да кандидат испуњава
услове прописане чл. 8.,120,130 И 132 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
доставити краћу биографију и доказе о испуњености услова у оригиналу
или преписе (оверене фотокопије): уверење о држављанству не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених на старом обрасцу или
на новом без обзира на датум издавања, диплому о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију дипломе), ако је кандидат
положио стручни испит или испит за лиценцу уверења о истом. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да
није осуђиван према члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања прибавља установа. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ о знању румунског
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језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене
или непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Пријаве на конкурс доставити у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на број телефона: 013/646-155.

Пирот

ГАЛЕРИЈА „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 77

Директор Галерије
УСЛОВИ: висока стручна спрема (најмање VII степен) - историја уметности, факултет ликовне уметности; најмање пет година радног искуства
на пословима у области културе; најмање три године радног искуства на
руководећим пословима; да се против кандидата не води истрага и да
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној
дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање функције директора; да је држављанин Републике
Србије; да је опште здравствено способан. Приликом избора кандидата
за директора Галерије, Управни одбор ће ценити и следеће услове: да
познаје пословање галеријских установа (излагачка делатност); да поседује организаторске способности. Конкурсна документација за избор кандидата за директора Галерије треба да садржи: предлог програма рада и
развоја Галерије за период од 4 године; оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију радне књижице
или доказ о радном искуству; биографију која мора да сдржи елементе
који доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким
прегледом остварених резултата у раду; уверење надлежног органа да се
против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница
(не старије од 6 месеци), као и да није осуђиван за кривична дела која се
гоне по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); доказ о оштој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве поднети на адресу: Галерија“Чедомир Крстић“, Српских владара
77, 18300 Пирот, са назнаком: „За конкурс за избор директора“.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“
18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник клавира
Наставник клавира

за рад у издвојеном одељењу у Димитровграду
2 извршиоца

Наставник хармонике

за рад у матичној школи у Пироту и издвојеном
одељењу у Димитровграду, са 70% радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
треба да испуњавају и следеће услове: за наставника клавира: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар - пијаниста, мастер музички
уметник, професионални статус клавириста; за наставника хармонике:
VII степен стручне спреме, дипломирани музичар - акордеониста, мастер музички уметник, професионални статус акордеониста/хармоникаш,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван 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 дискриминаторно понашање, држављанство
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету - школи, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће
се разматрати.
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ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
18320 Димитровград, Кирило и Методије 12
тел. 010/362-163

Наставник рачунарства и информатике
(са доказом о знању бугарског језика)

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - ЗОСОВ), односно одговарајуће високо образовање: 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, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник СРС
- Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005,
1/2007, 7/2008, 8/2011, 2/2013 и 4/2013 - испр.) и Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013),
односно: професор информатике, односно дипломирани информатичар;
професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови
осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе
системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за
информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економиста, смерови: кибернетско - организациони,
економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна
економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор
информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер пословне
информатике; мастер математичар; мастер информатичар; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжињерство и рачунарске науке). Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице
које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање
четири семестра. Лица која су стекла академско звање мастер, морају
имати у оквиру завршених основних академских студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области
програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика (испуњеност услова утврђује министарство надлежно за послове образовања, на
основу наставног плана и програма студија). Кандидат мора да има у
складу са чл. 8 став 4 ЗОСОВ, образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са ЕСПБ. 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 ЗОСОВ; држављанство
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Кандидат треба да поседује доказ о знању бугарског језика (оверена
фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању на бугарском језику или положен испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе), у складу са чл. 121 ст. 7 ЗОСОВ и
доказ о знању српског језика (оверена фотокопија дипломе о завршеном
средњем, вишем или високом образовању на српском језику или положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе) - чл. 120 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да поред краће биографије доставе у оригиналу или у овереној
фотокопији следећу документацију: извод из матичне књиге рођених - не
старији од шест месеци, уверење о држављанству - не старије од шест
месеци, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању у
складу са условима; уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (не старије од шест месеци), доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе,

56

| Број 540 | 23.10.2013.

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, доказ о знању
бугарског језика. Доказ о неосуђиваности из казнене евиденције прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору, а
пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи избор кандидата који
испуњавају све услове конкурса и 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, применом стандардизованих поступака. О датуму
провере психофизичких способности, кандидати ће бити благовремено
обавештени од стране школе. 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. Додатне информације могу се добити на горенаведени број телефона. Пријаве на конкурс са траженом документацијом
могу се поднети лично или поштом, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у обзир.

Пож аревац

„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 кандидати на горенаведени мејл пошаљу радне биографије.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник математикe
са 75% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање 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 студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а изузетно
да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем, под условом да је тражено образовање стекао на језику на ком се остварује тај рад или је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина), да испуњава услове према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, да има држављанство Републике Србије, 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у оригиналу
или у овереној копији - не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има одговарајуће образовање, уверење о држављанству
Републике Србије, доказ да зна језик на ком се изводи образовно - васпитни рад (уколико образовање није стекао на српском језику), извод из
матичне књиге рођених, односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима не
подноси се уз пријаву на конкурс, већ пре закључења уговора о раду.
Доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична
дела - прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе.
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ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање 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 студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а изузетно
да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем, под условом да је тражено образовање стекао на језику на ком се остварује тај рад или је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина), да испуњава услове према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, да има држављанство Републике Србије, 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у оригиналу
или у овереној копији - не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има одговарајуће образовање, уверење о држављанству
Републике Србије, доказ да зна језик на ком се изводи образовно - васпитни рад (уколико образовање није стекао на српском језику), извод из
матичне књиге рођених, односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима не
подноси се уз пријаву на конкурс, већ пре закључења уговора о раду.
Доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична
дела - прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12304 Рановац

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ дана 25.09.2013.
године, мења се за радно место: наставник разредне наставе, 2
извршиоца, тако што уместо наведеног треба да стоји:
• наставник разредне наставе -1 извршилац на неодређено време и
• наставник разредне наставе -1 извршилац на одређено време преко 60 дана, ради замене запосленог на пословима в.д. директора.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6/8

Наставник фиксне протетике - вежбе и настава у
блоку
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: доктор стоматологије; виши зубни
техничар; зубни техничар за фиксну протетику; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; виши зубни техничар
- протетичар; струковни зубни протетичар; специјалиста струковни зубни
протетичар. Лице из алинеје пете до седме ове тачке подтачка б) треба
да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство
и социјална заштита (зубни техничар).

Наставник здравствене неге
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: виша медицинска сестра - техничар;
санитарно - еколошки инжењер - специјалиста са претходно стеченим
образовањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска
сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра;
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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 дванаесте треба да има и стечено
образовање на вишој медицинској школи.

Секретар

на одређено време
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Наставник математике

на одређено време до повратка са функције
директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор математике;
дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани информатичар;
професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер;
професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар
за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар за математику
економије; професор математике и рачунарства; мастер математичар;
мастер професор математике. Лице из алинеје двадесет четврте и двадесет пете мора имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима из области математике и примењене математике
(са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије).
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 121
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр 72/09, 52/11, 55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/13) и Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, лабораторијски
техничар, медицинска сестра - техничар, стоматолошка сестра - техничар, фармацеутски техничар, физиотарапеутски техничар, здравствени
неговатељ и масер („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 25/2004,
1/2007 и 10/2009). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећу
документацију (оригинал или оверене фотокопије): диплому, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству, доказ о знању језика
на ком се обавља образовно - васпитни рад, доказ у складу са чл. 8 став 4
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и
стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит за лиценцу сматра се да
има образовање из чл. 8 став 4 Закона). Доказ о испуњености услова
из чл. 120 став 1 тач. 1, 4 и 5 Закона о основама система образовања и
васпитања - подноси 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 школа. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања, на адресу
школе.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЖАГУБИЦА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм: англистика), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил: енглески језик и књижевност).

са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор
југословенске књижевности и српског језика, мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност;
мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм
Српска филологија: српски језик и лингвистика); мастер професор језика
и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програм Српски језик и књижевност).

Наставник физичког васпитања

Наставник филозофије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физичког васпитања,
дипломирани педагог физичке 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, мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор филозофије, дипломирани филозоф, мастер филозоф.

12320 Жагубица, Партизанска бб

Наставник енглеског језика
са 61% радног времена

са 10% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике; дипломирани
физичар; дипломирани астрофизичар; професор физике - хемије; дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар - информатичар; дипломирани физичар за примењену физику; мастер физичар; мастер професор
физике, професор физике за средњу школу; дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар за примењену физику и информатику, мастер
физичар; мастер професор физике.

Наставник хигијене

са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, доктор стоматологије.

Наставник математике

са 66,66% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику;
дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар
- математика финансија; дипломирани математичар - астроном, мастер
математичар; мастер професор математике.

Наставник музичке уметности
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски музичар; дипломирани
музичар (сви смерови); дипломирани музиколог; дипломирани музички
педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор музичке културе; дипломирани етномузиколог, мастер теоретичар уметности; мастер
музички уметник, сви професионални статуси; мастер композитор.

Наставник социологије

са 10% радног времена

Наставник економске групе предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прописани Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм: англистика), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил: енглески језик и књижевност).
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има и одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да има држављанство РС, уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе и одговарајући доказ да је кандидат у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Избор
кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана добијања мишљења
органа управљања. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
12000 Пожаревац, Моравска 2
тел. 012/223-375

са 10% радног времена

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор социологије, односно
дипломирани социолог; професор филозофије и социологије; дипломирани политиколог, наставни смер; дипломирани политиколог за друштвено - политичке односе; професор социологије и филозофије; професор
социологије и филозофије; мастер социолог.

УСЛОВИ: да кандидати имају држављанство Републике Србије, 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 чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 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 високо
образовање до 10. септембра 2005. године, услов из чл. 8 став 4 и чл. 121
ст. 9 и 10 Закона који предвиђају да лице из става 2 чл. 8 Закона мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина

Наставник српског језика и књижевности
са 44% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности
са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика
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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 чл. 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). 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 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 педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу,
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду, док уверење
из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве
слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“
12220 Велико Градиште, Омладински трг бб
тел. 012/7662-633

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
није осуђиван 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 приложити: извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија), диплома о завршеној школи
(оверена фотокопија) и уверење да кандидат није под истрагом. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање.
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља Установа. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12305 Мелница

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник енглеског језика, за
28,8% радног времена. Остали део конкурса је непромењен.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“
12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/211-480, 541-931

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка са функције
помоћника директора

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

Наставник математике

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства

Наставник историје

са 40% радног времена
УСЛОВИ: За наведена радна места захтева се стручна спрема у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012). Кандидати морају да испуњавају услове у складу са чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, знање језика на ком се остварује образовно - васпитни
рад, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) - доказ прибавља школа,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима - доставља се при закључењу уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12316 Крепољин
тел. 012/7642-190

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, лекарско уверење о способности за
рад, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
шест месеци или да није правноснажном пресудом осуђен за кривично
дело против достојанства личности и морала, полне слободе, без обзира на изречену санкцију, држављанство Републике Србије. Обавезан је
пробни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Контакт телефони:
012/7642-190 и 062/8060-153.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „14. ОКТОБАР“
12311 Мало Црниће
тел. 012/280-108

Оглас објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: васпитач - 2 извршиоца, и треба да
гласи: васпитач - 3 извршиоца. У осталом делу оглас је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „14. ОКТОБАР“
12311 Мало Црниће
тел. 012/280-108

Оглас објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: директор, на мандатни период од 4 године,
поништава се у целости.
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ОШ „МОШЕ ПИЈАДЕ“
12311 Мало Црниће
тел. 012/280-012

Наставник математике
са 80% радног времена

Наставник историје

са 35% радног времена

Наставник географије

са 35% радног времена, на одређено време до
истека мандата директора школе

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у Батуши
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат уз
пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање
(оверену фотокопију уверења или дипломе), доказ о испуњености услова
из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, да
је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци, оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених
- оверена фотокопија и уверење да се против кандидата не води судски
поступак за дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
изабрани кандидат у обавези је да достави пре закључивања уговора.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној
дужности. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети
у обзир. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „МИЛОШ САВИЋ“
Лучица
12000 Пожаревац

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у Пољани
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, завршене основне
академске студије, завршене мастер академске студије. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „МИЛИСАВ НИКОЛИЋ“
12313 Божевац
тел. 012/281-145, 281-146

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
боловања

Наставник музичке културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

Домар

за рад у издвојеном одељењу Црљенац
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, квалификовани радник.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да има држављанство Републике Србије,
да није осуђиван 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 дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: диплому о степену стручне спреме, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Документа се прилажу
у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

Пријепоље

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/712-157

Професор српског језика

за 10 наставних часова, на одређено време до краја
школске године

Професор математике

за 4 наставна часа, на одређено време до краја
школске године

Професор информатике

за 8 наставних часова, на одређено време до краја
школске године

Професор немачког језика

за 8 наставних часова, на одређено време до краја
школске године

Професор енглеског језика

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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за 18 наставних часова, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

Професор хемије

за 8 наставних часова
УСЛОВИ: услови предвиђени Правилником о степену и врсти стручне
спреме за наставнике гимназије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: диплому или оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница, Кладница

Професор математике

са 66,66% радног времена, за рад у матичној школи,
на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: Уз пријаву доставити потребна документа о испуњености услова за рад на радном месту професора математике, а сходно одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања РС.

Наставник музичке културе

на одређено време, са 20% радног времена, до краја
школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и да испуњава
услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс тражена документа достави
(не старија од 6 месеци, изузев доказа о одговарајућем образовању) оригинал или оверену копију.

БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ТОМОВИЋ“
31320 Нова Варош, Карађорђева 36

Директор
УСЛОВИ: Општи услови: општа здравствена способност; да је кандидат
држављанин РС; 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; да против њега
није покренута истрага, нити подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности; уверења којима се доказује испуњеност
ових услова морају бити млађа од 6 месеци. Посебни услови: висока
стручна спрема - VII степен (доказ: оверена копија дипломе), 3 године
радног искуства у култури (копија радне књижице или други докази о
радном искуству у култури, уверења, изјаве сведока и др.). Конкурсна
документација треба да садржи: биографију и програм рада и развоја
установе.

ИЗМЕНА ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

ОШ „ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР“
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13

Помоћни радник

на одређено време до повратка на рад помоћног
радника распоређеног у ИО Џурово, а најдуже до
краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: завршена основна школа и да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад у школи на пословима помоћног радника, да је држављанин Републике Србије и да није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: сведочанство
о завршеном основном образовању и следећа документа - да нису старија од 6 месеци: лекарско уверење, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених и уверење од надлежног суда и
МУП-а. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс тражена документа
доставе у оригиналу или оверене копије.

31305 Бродарево

ОШ „ДОБРИСАВ ДОБРИЦА РАЈИЋ“

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
мења се за радно место: наставник енглеског језика, за рад у
ИО Завинограђе, Ивезићи, Поток, Гостун, Заступ и Слатина, на
одређено време до краја школске 2013/2014. године, са 70%
радног времена - уместо на одређено време, радни однос се
заснива на неодређено време. Остали део конкурса је непромењен.

за 8 часова недељно (40% радног времена)

31325 Бистрица
тел. 033/80-626, 673-067

Наставник биологије

Наставник музичког васпитања

за 5 часова недељно (25% радног времена)

Наставник физике

ОШ „ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР“

за 6 часова недељно (30% радног времена)

Наставник математике

за 12 часова недељно (64% радног времена)

Наставник немачког језика

за 8 часова недељно (40% радног времена)

Наставник разредне наставе

Наставник техничког и информатичког
образовања

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13

са 11,11% радног времена (2 часа)

Наставник енглеског језика
Наставник руског језика

за рад у ИО Џурово, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

на одређено време, за 8 часова недељно (40%
радног времена)

Наставник разредне наставе

Наставник информатике и рачинарства

за рад у ИО Кучин, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

Наставник разредне наставе

на одређено време, а најдуже до краја наставне
2013/2014. године

Наставник биологије

на одређено време, са 50% радног времена, до краја
школске 2013/2014. године

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време, са 90% радног времена, до краја
школске 2013/2014. године
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време, за 4 часа недељно
(20% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: степен стручне
спреме у наведеним струкама сходно Правилнику, психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци, односно неосуђиваност
за кривично дело против достојанства личности и морала. Уз пријаву
кандидат подноси: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца);
потврду о радном искуству у области образовања; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (уверење о држављанству које је
издато најраније пре шест месеци) и уверење да се против кандидата не
води кривични поступак. Одговарајуће лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду.
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ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Наставник информатике

на одређено време, са 25% норме, до повратка
радника са функције помоћника директора школе

Наставник информатике

на одређено време, са 15% норме, до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор информатике,
професор информатике у образовању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информатике, дипломирани
инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и информатику, дипломирани математичар - за
рачунарство и информатику, дипломирани инжењер организације рада,
смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани инжењер за информационе системе, дипломирани инжењер организационих наука - одсек за информационе системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику,
дипломирани математичар, професор математике, професор физике,
дипломирани инжењер електротехнике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике,
професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента за информационо - управљачке и комуникационе системе, професор информатике
- математике, лица која су на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра2005. године, имала најмање четири семестра информатичких предмета, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - професор
информатике, професор географије - информатике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор географије - информатике мастер, професор физике - информатике, дипломирани професор физике
- информатике - мастер, дипломирани професор информатике, мастер,
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику,
дипломирани физичар, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер
професор информатике и математике, мастер професор информатике
и физике, мастер професор физике и информатике, мастер професор
географије и информатике, мастер професор информатике и технике,
мастер инжењер организационих наука (смер Информациони системи и
технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, дипломирани инжењер
организационих наука - мастер из области информационих система и технологија, дипломирани професор информатике и математике - мастер,
дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани
професор информатике и технике - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, морају да имају у оквиру
завршених основних академских студија положено најмање пет испита из
информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирања и два предмета из једне или две следеће области - Математика или
Теоријско рачунарство, уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора о раду); доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије - не старије од
шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време, са 15% норме,
до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има физичку и здравствену
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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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор педагогије,
дипломирани педагог, општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, професор психологије, дипломирани психолог, општи смер или смер школске психологије, дипломирани
школски 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, дипломирани социјални
радник, са положеним стручним испитом, односно испитом за лиценцу у
области образовања, дипломирани педагог, професор географије, дипломирани географ, да испуњава услове да изводи 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 професор језика и књижевности,
дипломирани психолог - мастер, дипломирани педагог - мастер, мастер
географ, дипломирани географ - мастер, мастер професор географије,
да испуњава услове да изводи наставу из предмета историја у складу са
Правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, да испуњава услове за обављање стручних послова: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог. Лица из
чл. 2 став 1 подтач. 1 и 2 могу да изводе наставу уколико су у складу са
прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање звања
наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке
за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући
разред, односно која су претходно завршила неке од следећих програма:
Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз
учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозор и зидови; Чувари осмеха;
Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце;
Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања у одговарајућој високошколској установи,
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење (пре закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности - прибавља школа. Слати оверене копије - не старије од шест месеци. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ НЕНАД“
18423 Мала Плана, Мала Плана бб
тел. 027/343-383

Наставник географије

за рад у Малој Плани и издвојеном одељењу у
Тулару, са 25% радног времена, на одређено време
ради замене директора школе, до његовог повратка

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Великој Плани, са
66,6% радног времена, на одређено време ради
замене помоћника директора школе, до његовог
повратка

Наставник руског језика

за рад у Великој Плани, са 44,44% радног времена,
на одређено време ради замене запослене која је на
боловању

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у месту Баце, ради
замене запослене која је на боловању
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, одговарајуће
образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи и чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом
као у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас доставити: уверење о држављанству и оверену фотокопију дипломе (односно уверења) о стеченој стручној спреми.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
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Наука и образовање

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Педагог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор педагогије,
дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог мастер, уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре
закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Слати оверене копије - не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Професор физике
са 30% норме

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор физике,
дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике,
дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основе технике за основну школу, дипломирани физичар
за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани
физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основе технике за основну
школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање, 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 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 - професор физике и основа
технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор
физике и хемије за основну школу - мастер, уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене
копије - не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Професор историје

на одређено време, са 80% норме, до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
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ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар,
дипломирани историчар - мастер. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне
академске студије историје, уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора о раду);
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије - не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Професор ликовне културе

на одређено време, са 75% норме, до повратка
раднице са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): дипломирани сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - професор
ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне културе,
дипломирани вајар - професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник
фотографије - професор ликовне културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор ликовних уметности, наставник
ликовне уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности
и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности
и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са завршеним
факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна, уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора о раду);
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије - не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор разредне
наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ,
дипломирани учитељ - мастер, уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора о раду);
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије - не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор, односно дипломирани филолог за енглеск језик и књижевност, дипломирани професор
енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), уверење о положеним испитима
из педагогије, психологије и методике, уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора
о раду); доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије
- не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Професор енглеског језика

на одређено време, са 33% норме, до повратка
радника са функције помоћника директора школе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор
енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), уверење о положеним испитима
из педагогије, психологије и методике, уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора
о раду); доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије
- не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Професор математике
са 44% норме

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар,
мастер професор математике, мастер професор математике и физике,
мастер професор математике и информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - мате-
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матике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике теоријско усмерење, професор математике
- теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба
да имају завршене основне академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике,
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење (пре закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије - не старије од шест месеци. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

Професор географије
са 10% норме

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор географије,
дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани
професор биологије и географије, дипломирани професор географије и
информатике, професор биологије - географије, професор физике - географије, професор географије - информатике, дипломирани професор
географије - мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене
основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике, уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре
закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Слати оверене копије - не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Професор српског језика

на одређено време, са 78% норме, до повратка
радника са функције помоћника директора школе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор српског језика и
књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
професор српскохрватског језика са источним и западними словенским
језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности
за наставу у школама у којима се образовно - васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно
дипломирани филолог за југословенку и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски
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језик и књижевност, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија - српски језик
и лингвистика), мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија српски језик и лингвистика), уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора о раду);
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије - не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ку потребно је да приложе доказ о знању српског језика. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања. Потребно је тражена документа приложити
у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6
месеци). Уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. Уколико се уместо дипломе приложе уверење о стеченом образовању, оно не
сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних докумената неће се узимати у разматрање.

Професор српског језика

ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА

на одређено време, са 66,67% норме, до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, да има 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. Потребна документација:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012): професор српског језика и
књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
професор српскохрватског језика са источним и западними словенским
језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности
за наставу у школама у којима се образовно - васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија - српски језик
и лингвистика), мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија српски језик и лингвистика), уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора о раду);
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије - не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Смедерево

ОШ „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“
11431 Колари
тел. 026/711-054

Наставник физике

са 8 радних часова недељно (20% норме)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове: одговарајуће образовање у смислу чл. 8 и чл. 121 ст. 10 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12), поседовање психичке, физичке и здравствене способности, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да су држављани Републике Србије, да знају српски језик.
Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати приложе: радну биографију, уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом образовању, доказ о положеном испиту за лиценцу (стручном испиту), доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (осим за кандидате који су положили испит за лиценцу или
стручни испит), кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
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11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да је кандидат држављанин РС; да није осуђиван за кривично
дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; дозвола за рад - лиценца; обављена обука и положен испит за директора, најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања; знање језика на ком се остварује образовно
- васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Уз пријаву доставити: краћу радну биографију, оверене
фотокопије дипломе, уверење о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС - не старије од 6
месеци и потврду о раду у области образовања.

ОШ „СВЕТИ САВА“

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/522-011

Наставник српског језика

са 18 часова у настави недељно
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, као и услови прописани чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања и одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника у основној школи; затим услове у погледу психичке, физичке и здравствене способности 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 РС и да зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми
(оригинал или оверена фотокопија дипломе), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија) и краћу биографију. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела - прибавља
школа, а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Tржиштe рада

Аналитички
приступ
запошљавању
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ОШ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“

ОШ „СТАНОЈЕ ГЛАВАШ“

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

на одређено време до 31.08.2014. године, замена
помоћника директора

Наставник енглеског језика

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

Наставник техничког и информатичког
васпитања
за 8 часова

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - што доказује овереном фотокопијом дипломе, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - што доказује лекарским уверењем, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - што доказује уверењем надлежног органа, да је држављанин Републике Србије - што доказује уверењем о држављанству. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на оглас кандидат
треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење
(пре потписивања уговора о раду), уверење да није осуђиван (школа
прибавља по службеној дужности) и уверење о држављанству. Ближе
информације о огласу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 026/340-721.

ОШ „ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари
тел. 026/392-100

Наставник математике

за 36 сати недељно (90% радног времена)
УСЛОВИ: образовање сходно Закону 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
(„Сл. гласник - Просветни 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 тачка 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 број телефона, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уз доказ о испуњености услова из члана 8 став
4 и члана 121 став 10, лекарско уверење пре закључивања уговора о
раду. Наведена документа морају бити трајна или не смеју бити старија
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног
органа - да су верне оригиналу. 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 у складу са чланом 130
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа
кандидатима. Пријаве на конкурс слати поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Обука за активно
тражење посла
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11420 Глибовац
тел. 026/391-129

УСЛОВИ: образовање сходно Закону 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
(„Сл. гласник - Просветни 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 тачка 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 број телефона, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уз доказ о испуњености услова из члана 8 став
4 и члана 121 став 10, лекарско уверење пре закључивања уговора о
раду. Наведена документа морају бити трајна или не смеју бити старија
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног
органа - да су верне оригиналу. 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 у складу са чланом 130
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа
кандидатима. Пријаве на конкурс слати поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време, за 10 часова недељно (50%
радног ангажовања)

Наставник физике

на одређено време, за 8 часова у настави недељно
(40% радног ангажовања)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: сходно одредбама чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, у радни однос у установи може да буде примљено
лице ако има: VII степен стручне спреме, диплому за одговарајуће образовање, лица која испуњавају услове предвиђене чл. 8 ст. 2, 3 и 4 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
држављанство Републике Србије, потврду да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (осим за лица која први пут заснивају радни однос
након стеченог образовања, а у обавези су да у законском року положе
испит за лиценцу). Документа којима се доказује испуњеност услова конкурса морају бити оригинална или оверене фотокопије и не старије од 6
месеци Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Кандидати
морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе,
у складу са чл. 8 ст. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати морају да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати подлежу провери психофизичких способности коју врши
организација за запошљавање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци)
или оверену копију, извод из матичне књиге рођених или оверену копију,
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радну биографију, копију личне карте и потврду високошколске установе
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи или уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“

11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Наставник домаћинства

за рад у Баничини, за 2 часа, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник разредне наставе
за рад у Малој Плани

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - што доказује овереном фотокопијом дипломе, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - што доказује лекарским уверењем, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - што доказује уверењем надлежног органа, да је држављанин Републике Србије - што доказује уверењем о држављанству. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење (пре потписивања уговора о раду), уверење
да није осуђиван (школа прибалља по службеној дужности) и уверење о
држављанству. Ближе информације о огласу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 026/340-721.

Сомбор

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810, 415-699

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник математике
за 55% радног времена

72/09, 52/11 и 55/13) у складу са Правилником о врсту стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91...9/2013).

Мајстор на одржавању шиваћих машина и
опреме
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, ВКВ радник текстилне струке.
ОСТАЛО: психичка, физичка 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; знање језика
на ком се остварује образовно - васпитни рад, у складу са чланом 120 став
1 тачка 5 и чланом 121 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања - када се образовно - васпитни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети: биографију
(уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном искуству и
пословима које је обављао); оверену фотокопију дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом
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 - оригинал или оверена фотокопија; уверење о
држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија - не
старије од 6 месеци. Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља
школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
наставника и стручног сарадника, директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, поштом, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“
25244 Српски Милетић, Светог Саве 25
тел. 025/764-188

Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
55/2013) и чл. 2 и 3 Правилника о степену и врсти образовања и наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед“, бр. 15/2013); уз пријаву се подноси: оригинал или оверена
фотокопија одговарајуће дипломе; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; пријаве се подносе на адресу школе. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања.

Наставник основа анатомије и физиологије
за 20% радног времена

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Наставник хигијене

25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Наставник основа дерматологије

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца (рад у васпитној групи на српском
језику у Апатину - 1 извршилац и рад у васпитној
групи на српском језику у Сонти - 1 извршилац)

за 20% радног времена
за 25% радног времена

Наставник прве помоћи
за 25% радног времена
2 извршиоца

Наставник групе стручних предмета за подручје
рада хемија, неметали и графичарство
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник практичне наставе са технологијом
рада за женске фризуре
за 25% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.

Бесплатна публикација о запошљавању

Васпитач - приправник

УСЛОВИ: 1. више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у
трајању од три године - васпитач, предшколски васпитач; 2. да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- уверење о некажњавању; 3. да је држављанин Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од шест месеци од дана објављивања
конкурса); 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом - лекарско уверење. Доказе о испуњености горенаведених услова под тач. 1-3 (оригинал документа или оверене фотокопије), кандидат
треба да достави уз пријаву на конкурс. Лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Некомплетне
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом
доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
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СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник физике

на мађарском наставном језику, са 43,7% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике; дипл. физичар;
дипл. астрофизичар; професор физике - хемије; дипл. инжењер физике,
смер индустријска физика; дипл. физичар за општу физику; дипл. физичар за примењену физику; дипл. физичар - информатичар; професор
физике за средњу школу; дипл. физичар за теоријску и експрименталну
физику; дипл. физичар - истраживач; 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 физике; дипл. професор физике - хемије
- мастер; дипл. професор физике - информатике - мастер; дипл. физичар
- теоријска и експриментална физика - мастер; дипл. физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипл. физичар - примењена физика и
информатика - мастер; мастер физичар (са претходно завршеним основним академским студијама на студијским програмима из области физике);
мастер професор физике (са претходно завршеним основним студијама
на студијским програмима из области физике).

Наставник српског језика као нематерњег

у одељењима на мађарском наставном језику
са 32,4% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу на мађарском, русинском и
румунском језику; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; дипломирани филолог србиста (српски језик
и лингвистика) - мастер (уз обавезу положених испита из: Методике са
основама глатодидактике, Методике наставе српског као нематерњег
језика, Методичке праксе и Српског језика у контексту са мађарским језиком); професор српског језика и књижевности; професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и
језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипл. филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипл. филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор,
односно дипл. филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипл. филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;
професор српскохрватског језика са источним и западним словенским
језицима; професор, односно дипл. филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипл. филолог за српски језик и књижевност; дипл. филолог
за књижевност и српски језик; мастер професор језика и књижевности
(србиста) (студијски програми: Српска филологија: српски језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер
филолог (студијски програм Српски језик и књижевност); лица са наведеним занимањима од професора српског језика и књижевности до мастер
филолога су у обавези да положе испите из: Методике са основама глатодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке
праксе и испит из српског језика у контакту са мађарским језиком.

Наставник латинског језика

у одељењима на мађарском наставном језику, са
11,75% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор класични филолог; професор, односно дипл. филолог који је савладао наставни план и програм
високог образовања из предмета латински језик у трајању од најмање
четири семестра.

Наставник ликовне културе

на мађарском језику, са 5% радног времена

Наставник ликовне културе

ни педагог; дипл. графички дизајнер - професор ликовне културе; академски графичар - ликовни педагог; дипл. графичар - професор ликовне
културе; дипл. уметник фотографије - професор ликовне културе; дипл.
уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе; дипл. графичар визуелних комуникација - професор ликовне културе; професор
или дипломирани 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; лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;
мастер ликовни уметник (претходно завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна);
мастер конзерватор и рестауатор (претходно завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности
и дизајна); мастер дизајнер (претходно завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна); мастер историчар уметности (претходно завршене основне академске студије из области историје уметности).

Наставник устава и права грађана

на мађарском језику, са 4,3% радног времена, на
одређено време до повратка раднице
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; професор социологије, односно дипл. социолог; дипл. политиколог - наставни
смер; дипл. политиколог - смер међународно - политички; мастер правник (претходно завршене основне академске студије из области права).

Наставник филозофије

на мађарском језику, са 8,57% радног времена, на
одређено време до повратка раднице
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор филозофије; дипломирани филозоф; мастер филозоф (претходно завршене основне академске
студије филозофије).

Наставник анатомије и физиологије

на српском језику, са 15,8% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник педијатрије са негом

на српском језику, са 35,7% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
педијатар.

Наставник интерне медицине са негом

на српском језику, са 37,14% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за
интерну медицину; специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне
медицине.

Наставник инфектологије са негом

на српском језику, са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
инфектолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник хирургије са негом

на српском језику, са 37,14% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
за општу хирургију или једну од хируршких грана; специјалиста доктор
медицине, специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник дечје хирургије са негом

на српском језику, са 8,57% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста дечје хирургије; специјалиста доктор медицине, специјалиста дечје
хирургије.

Наставник неуропсихијатрије са негом

на српском језику, са 25% радног времена, на
одређено време до повратка раднице

на српском језику, са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор ликовних уметности;
дипл. сликар - професор ликовне културе; академски сликар - ликовни
педагог; дипл. вајар - професор ликовне културе; академски вајар - ликов-

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
неуропсихијатрије; специјалиста доктор медицине, специјалиста психијатрије; специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије.
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Наставник групе стручних предмета за
образовни профил: физиотерапеутски техничар,
на српском језику
са 79,29% радног времена (кинезиологија - 15%,
кинезитерапија - 12,86%, физикална терапија
- 27,86%, основи клиничке медицине - 15% и
специјална рехабилитација - 8,57%)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за
физикалну медицину и рехабилитацију; специјалиста доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом, на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

25282 Гаково, Краља Петра I 56
тел. 025/866-777

Наставник физике

Наставник гинекологије и акушерства са негом и
акушерства

на одређено време, за 30% радног времена, ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са функције директора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
гинекологије и акушерства; специјалиста доктор медицине, специјалиста
гинекологије и акушерства.

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање према Правилнику 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 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; здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); неосуђиваност 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 остварује образовно - васпитни рад. На конкурс обавезно поднети: молбу са
краћим подацима о кретању у служби (CV); диплому, односно оверену
фотокопију исте о стручној спреми; потврду о стеченом образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 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 обзир. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

на српском језику, са 22% радног времена

Наставник групе стручних предмета за
образовни профил: фармацеутски техничар,
на српском језику (фармацеутска технологија,
фармацеутска хемија, фармакогнозија,
фармакологија)
са 91,9% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; магистар фармације; специјалиста фармације; дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутологије.

Наставник групе стручних предмета за
образовни профил: фармацеутски техничар, на
мађарском језику (фармацеутска технологија,
фармацеутска хемија, фармакогнозија,
фармакологија)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; магистар фармације; специјалиста фармације; дипломирани фармацеут; специјалиста фармацеутологије.

Помоћно особље
УСЛОВИ: до III степена стручне спреме, било ког занимања.
ОСТАЛО: За радно место наставник: послове наставника може да обавља
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао
високо образовање, почев од 10.09.2005. године; на освновним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; лица морају имати образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.
ОСТАЛО: психичка, физичка 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; знање језика
на ком се остварује образовно - васпитни рад, у складу са чл. 120 став 1
тачка 5 и чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања - како се образовно - васпитни рад остварује на језику националне
мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети: биографске
податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом 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, оригинал или оверена фотокопија;
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
држављанство Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија - не
старије од 6 месеци. Уверење да кандидати нису осуђивани - прибавља
школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
наставника и стручног сарадника, директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са

Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Наставник немачког језика
за 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане Правилником о врсти
стручне спреме наставника: професор немачког језика; дипломирани
филолог за немачки језик; мастер филолог (студијски програм Немачког језика и књижевности); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и
књижевност). Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: одговарајући степен и врсту школске
спреме; на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од
10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад. На конкурс приложити: биографију
(уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном искуству
и пословима које је обављао); потврду или уверење да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи; оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми (служи и као доказ о познавању језика); уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
25260 Апатин, Српских владара 25
тел. 025/773-316

Професор математике
2 извршиоца

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку

Професор немачког језика
за 80% радног времена

Педагошки асистент

на одређено време 12 месеци и познавање
ромског језика
УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, кандидат мора да
испуњава и следеће посебне услове за заснивање радног односа: 1. да
има одговарајуће образовање; 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. Прописаним образовањем сматра се стручна спрема прописана
Правилником о врсти стручне спреме за које се расписује конкурс. Доказ
о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 подноси се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 - пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1
тачка 3 - прибавља школа. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
приложе: доказ о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге
држављана издат у претходних шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се на горенаведену адресу школе.

на одређено време, најдуже до две године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе и друга звања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање: 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; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лица са одговарајућим образовањем морају да имају образовање из психологије, 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 или положен стручни испит; држављанство Републике Србије; да кандидат није
осуђиван; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс прилаже се следећа документација: оверен препис
(фотокопија) дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; одговарајућа потврда са високошколске
установе да има образовање из психологије, педагошких и методичких
дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова или оверена фотокопија
лиценце; потврда са високошколске установе о језику на ком је кандидат
стекао образовање у складу са чл. 120 став 1 тачка 5 ЗОСОВ - потврду
прилажу сви кандидати; кратка биографија. Уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење прилаже изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“

Наставник математике

Помоћни радник - чистачица

25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/827-701

са 177% норме
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике и друга
звања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.

Наставник немачког језика у разредној настави
са 77% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор немачког језика и друга
звања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.

Наставник немачког језика у предметној настави
са 88% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор немачког језика и друга
звања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор ликовне културе и друга
звања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.

Школски библиотекар

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе и друга звања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.
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25253 Ратково, Ратка Павловића бб
тел. 025/883-041

Помоћни радник - сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, здравствена
способност за рад; да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уз пријаву приложити: доказ о
завршеној основној школи или оверену фотокопију исправе о одговарајућем степену и врсти стручне спреме; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставља
се пре закључења уговора о раду, за кандидата који буде изабран; уверење о неосуђиваности - прибавља школа службеним путем; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених - не старији од шест
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима и исправама слати на адресу школе, са назнаком: „За
оглас“, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник практичне наставе саобраћајне групе предмета. Остали део конкурса је важећи.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник техничког и информатичког
образовања
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са
одрдбама чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013), као и чл. 3 тачка 13 Правилника о степену и врсти стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад (лекарско уверење подноси
кандидат, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа
по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Кандидати уз
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству
и биографију. Доказ о испуњавању услова конкурса која немају трајни
карактер не могу бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Сремска Митровица

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“
22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250, 436-052

Оглас објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: нутрициониста, на одређено време, са 60% радног времена, и треба да гласи: нутрициониста, са
60% радног времена.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа, држављанство Републике Србије;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 721/09, 52/11 и 55/13); да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву кандидат доставља (у оригиналу или у овереној фотокопији): сведочанство о завршеној основној школи, уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве
поднети у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
лично или на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир.

ОШ „23. ОКТОБАР“

22308 Голубинци, Путиначка 1
тел. 022/341-814

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; да кандидат има одговарајуће образовање прописано Правилником Министарства
просвете и да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2012), почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела

Бесплатна публикација о запошљавању

утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ о испуњености услова прибавља школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс са биографским подацима
приложити: оверену диплому о стручној спреми, уверење о држављанству или оверену фотокопију и извод из матичне књиге рођених. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на
адресу школе.

Су б о т и ц а

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Оглас објављен 02.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник физичког васпитања,
на одређено време до 31.08.2014. године. У осталом делу оглас
је непромењен.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник математике
УСЛОВИ: високо образовање - професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за математику економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани
математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике,
мастер професор математике и физике; мастер професор математике и
информатике; мастер професор физике и математике; мастер професор
информатике и математике; дипломирани професор математике - мастер;
дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике мастер (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска
математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом:
Основи геометрије); професор хемије - математике; професор географије
- математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар.

Наставник математике - приправник

на одређено време, са 22% радног времена, за рад
на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање - професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за математику економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани
математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике
и информатике; мастер професор физике и математике; мастер професор
информатике и математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор
биологије - математике; професор математике - теоријско усмерење;
професор математике - теоријски смер; дипломирани математичар и
информатичар.
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Наставник физике - приправник

Наставник мађарског језика

на одређено време, са 10% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном језику

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 22% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање - професор физике; дипломирани физичар;
професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију;
професор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику
и основе технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информатику;
професор физике и хемије за основну школу; професор физике и основа
технике за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику;
професор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач;
дипломирани професор физике и хемије за основну школу; дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика; професор физике
- информатике; дипломирани физичар - медицинска физика; дипломирани
професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер, мастер физичар; мастер професор физике; мастер професор физике и хемије; мастер
професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије;
дипломирани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физике - хемије, мастер; дипломирани професор физике - информатике, мастер; дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер; дипломирани физичар
- професор физике и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер.

УСЛОВИ: високо образовање - професор, односно дипломирани филолог
за мађарски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил мађарски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик).

Наставник техничког образовања - приправник

на одређено време, са 10% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање - професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор
електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања,
професор техничког образовања и физике, професор физике и основа
технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања,
професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког
образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно - техничког образовања,
дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог
за физику и основе технике, професор основа технике и производње,
професор политехнике, професор технике и медијатекарства, професор
техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор
физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани
професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике.

Наставник енглеског језика - приправник

на одређено време, са 11% радног времена, у другом
циклусу основног образовања и васпитања, за рад у
одељењима на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање - професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског
језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер.

Наставник италијанског језика - приправник

на одређено време, са 11% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање - професор, односно дипломирани филолог
за италијански језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил профил италијански језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил профил италијански језик).
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Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: високо, више образовање - професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: високо, више образовање - професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу.

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 50% радног времена, до
повратка запослене са породиљског одсуства, у
првом циклусу основног образовања и васпитања
УСЛОВИ: високо, више образовање: 1) професор одговарајућег страног
језика; 2) професор разредне наставе; 3) дипломирани филолог, односно
професор језика и књижевности; 4) дипломирани школски педагог или
школски психолог; 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6)
наставник одговарајућег страног језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о
основној школи; 7) наставник одговарајућег страног језика са положеним
стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за
наставника; 8) наставник разредне наставе; 9) лице које испуњава услове
за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним
студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и
психологије, као и методике наставе; 10) професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу; 11) професор разредне наставе који
је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим
доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12) дипломирани библиотекар
- информатичар; 13) мастер филолог; 14) мастер професор језика и књижевности; 15) мастер учитељ; 16) дипломирани учитељ - мастер; 17) мастер учитељ који је на основним студијама савладао програм Модула за
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 18) дипломирани
учитељ - мастер који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен
испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 19) мастер
библиотекар - информатичар. Лица наведена под редним бројевима 2,
4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског
оквира). Лица наведена под редним бројевима 3, 13 и 14 треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира),
осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном
одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у
Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност
за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или
главни предмет/профил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе,
мастер професор или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.
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Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање - професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; професор физичког васпитања и спорта; мастер
физичког васпитања и спорта.

Наставник српског језика као нематерњег језика
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 16,6% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање: 1) професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине; 2) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским,
русинским или румунским наставним језиком; 3) дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер; 4) професор српског језика и књижевности; 5) професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; 6) професор српске књижевности и језика; 7) професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 8) дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; 9) дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; 10)
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 11) професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик; 12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 13) професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима; 14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; 15) професор, односно
дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу књижевност; 16) професор југословенске књижевности са страним језиком; 17)
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 18) дипломирани
филолог за књижевност и српски језик; 19) мастер филолог (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);
20) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски
језик и 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 књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије и знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Наставник мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има напреднаведено образовање. На основу члана 121 став 7 Закона о
основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству Републике Србије, доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, који подносе лица из члана 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење високошколске установе)
или доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или оверену фотокопију положеног стручног испита или испита за лиценцу и доказ о испуњености услова из члана 121 став 7 Закона о основама
система образовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства или
дипломе да је средње, више или високо образовање стекао на језику на
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ком се остварује образовно - васпитни рад или доказ да је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван 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 дискриминаторно понашање
- 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.

ОШ „КИЗУР ИШТВАН“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682, 571-692

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама другог степена: мастер академске студије, специјалистичке академске 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 четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, дозвола
за рад, обука и положен испит за директора установе, најмање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, потврду о
радном искуству, уверење о држављанству, доказ о похађаном прописаном програму обуке и положеном испиту за директора (уколико изабрани
кандидат нема положен испит, дужан је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 дискриминаторно понашање. Пријаве на конкурс (радно професионалну биографију) и
доказе о испуњавању услова конкурса доставити лично у секретаријат
или слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, за:

Сарадник у звање асистент са докторатом за ужу
област Квантитативни методи у економији
на одређено време од три године

УСЛОВИ: лице које има звање доктора наука и које показује смисао за
наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године
са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилником о избору
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године са изменама и допунама од 07.03.2013. године. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици,
Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву
приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверен препис
диплома, списак радова и саме радове, као и све остале доказе који упућују
на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом и Правилником.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

23.10.2013. | Број 540 |

73

Наука и образовање

Шабац

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник физике
Наставник италијанског језика
са 73% радног времена

Наставник италијанског језика

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са неплаћеног одсуства, а
најдуже до 01.10.2014. године

Административни радник
Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду
мора да испуњава и посебне услове предвиђене у чл. 120 ст. 1 Закона о
основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање (за наставнике - да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен Законом и Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи), да поседује психичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
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. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности.
Поседовање психичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доказује се на основу лекарског уверења, приликом заснивања
радног односа. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу
документацију којом доказују да испуњавају услове предвиђене Законом,
односно Правилником, као и овим конкурсом: диплому, односно уверење
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Сва документа се прилажу у оригиналу или
као оверене фотокопије. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

Педагог

на одређено време

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

Наставник биологије

на одређено време до краја школске године, са 20%
радног времена

Наставник математике
3 извршиоца

Наставник математике
са 20% радног времена

Наставник разредне наставе

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022, 292-532

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Петловачи

Наставник информатике
са 20% радног времена

Наставник географије

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције директора, а најдуже
до краја школске 2013/2014. године

Секретар

са 50% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту и степен стручне спреме, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања
и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидат је обавезан да приложи доказе о испуњавања услова
конкурса: оверену фотокопију дипломе одговарајућег факултета и уверење о држављанству. Опште лекарско уверење прилаже изабрани кандидат приликом заснивања радног односа. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима утврђује надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који је раније обавио проверу психофизичке способности за рад са децом и ученицима може уз пријаву доставити податке о
томе када је и где имао проверу. Документација не може бити старија од
шест месеци. Пријаве са потребним документима слати на горенаведену
адресу, у року од осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“

15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Дипломирани дефектолог - олигофренолог,
радно место: васпитач дефектолог - продужени
боравак
на одређено време до краја школске године
(31.08.2014. године)

УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,
смер олигофренолог, држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је
дужан да уз пријаву поднесе: оверен препис дипломе о завршеној школи,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о
здравственом стању. Пријаве са потребном документацијом доставити у
року од 8 дана, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на број телефона: 015/341-129.

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају
испуњавати и посебне услове прописане Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013),
Законом о основном образовању и васпитању, Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Докази који се
прилажу уз пријаву: оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија
уверења о држављанству. Документа уз пријаву на конкурс слати у овереној фотокопији, јер се иста не враћају. Неблаговремене, непотпуне и
неуредне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања.
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ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“
15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник математике
са 67% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка одсутне раднице са
породиљског одсуства, са 33% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске године, за рад у
ИО Бела Река
УСЛОВИ: Општи услови: 1. држављанство Републике Србије; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3.
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Посебни услови: да поседује врсту и степен стручне спреме у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Испуњеност услова из тачке 2 доказује се
на основу лекарског уверења приликом заснивања радног односа. Податке о испуњености услова из тачке 3 - школа ће прибавити од надлежног
органа (МУП Србије - ОУП Шабац). Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

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

Наставник физичког васпитања

за рад у ИЈ М. Причиновић, на одређено време до
31.08.2014. године, са 60% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у ИЈ Табановић

Наставник математике

за рад у матичној школи и ИЈ М. Причиновић

Наставник енглеског језика

за рад у ИЈ М. Причиновић, на одређено време до
повратка одсутног радника, а најдуже до 31.08.2014.
године

Наставник енглеског језика

за рад у матичној школи у Шапцу, на одређено време
до повратка одсутног радника - 19.07.2014. године

Наставник енглеског језика

за рад у матичној школи у Шапцу, на одређено
време до повратка одсутног радника, а најдуже до
01.06.2014. године, са 60% радног времена

Наставник физичког васпитања

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

Наставник хемије

са 30% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног радника (због мировања радног односа
директора школе за време првог изборног периода)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће
образовање, односно да поседују VII степен стручне спреме у складу са
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран, 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 о томе прибавља школа по
службеној дужности); држављанство Републике Србије; да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Кандидати уз пријаву
треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци). Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на бројеве телефона: 015/334-910, 334-911.

за рад у ИЈ М. Причиновић, на одређено време до
31.08.2014. године, са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет.

Домар

за рад у матичној школи у Шапцу
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, ВКВ мајстор.
ОСТАЛО: пријављени кандидати су дужни уз пријаву на оглас доставе
потребну документацију: доказ о стручној спреми; уверење о држављанству; уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима; уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за дела која их чине неподобним за рад у школи. Пријаве слати
на адресу школе.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170, 352-047
е-mail: оslaza@open.telekom.rs

Професор енглеског језика

на одређено време, за рад у Шапцу и издвојеној
јединици Варна
2 извршиоца

Професор разредне наставе

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните конкурентску
предност

за рад у издвојеној јединици Поцерски Метковић

Професор разредне наставе

на одређено време, за рад у издвојеној јединици
Десић

Професор разредне наставе

за рад у издвојеној јединици Грушић

Професор математике

за рад у издвојеној јединици Варна

Професор математике

са 90% радног времена, за рад у издвојеној
јединици Варна

Професор географије

на одређено време, за рад у издвојеном одељењу Варна
Бесплатна публикација о запошљавању
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Професор информатике и рачунарства

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

Професор физике

на одређено време, са 20% радног времена, за рад у
Шапцу

Професор техничког и информатичког
образовања
на одређено време, за рад у Шапцу

Професор биологије

на одређено време, са 10% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу Варна
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
да испуњава услове из чл. 8 ст. 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012
и 15/2013). Доказ о испуњености услова из чл. 120 из тач. 1, 4 и 5 подноси се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључивања уговора
о раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа службеним путем. Уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци) и оверену фотокопију дипломе
или оригинал ставити на увид. Пријаве слати на горенаведену адресу или
предати лично у секретаријату школе.

Ужице

ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“
31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/865-174

Библиотекар
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чланом
8 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 - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Поред одговарајућег
високог образовања стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 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 (члан 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања); кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са ЕСПБ (члан 8 став 4 и члан 121 став 9
Закона о основама система образовања и васпитања). Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стучни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(члан 121 став 10 овог Закона). Уз пријаву приложити: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда/уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима или оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Документа
се достављају у оригиналу или у овереној копији и иста се по окончању
конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ о
некажњавању прибавља школа по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору кандидата, директор ће извршити ужи избор кандидата
који ће бити упућени на проверу психофизичких способности коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Пријаве слати на адресу школе или непосредно у школи, у
времену од 08,00 до 14,00 часова.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Васпитач

са 30 сати радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, а
најкасније до 22.02.2014. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више, односно високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или академске студије) у трајању од 3 или 4 године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије) - васпитач; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом; да кандидат није осуђиван и држављанство РС.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „РАТКО ЈОВАНОВИЋ“
31233 Крушчица
тел. 031/898-006

Конкурс објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: 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, мења се и гласи: наставник српског језика, са 94,44% радног
времена, за рад у матичној школи и ИО Висока, на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ“
31204 Каран
тел. 031/803-243

Наставник физичког васпитања
са 15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, као и из Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да
испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 120 и 123 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: кратку биографију; доказ о држављанству РС (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверене препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверене
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(осим приправника или других лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајућег испита). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АХИЛИЈЕ“

Наставник српског језика и књижевности

Наставник српског језика и књижевности

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-140

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

Наставник српског језика и књижевности
са 28% радног времена

Наставник енглеског језика
са 28% радног времена

Наставник француског језика
са 22% радног времена

31230 Ариље, Војводе Мишића 40
тел. 031/891-338

са 50% радног времена

Наставник физике
Наставник физичке културе

на одређено време до повратка директора са
функције

Наставник математике
са 72% радног времена

Наставник практичне наставе текстилне струке

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

са 65% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства

Наставник латинског језика

Стручни сарадник - библиотекар

на одређено време ради замене одсутне запослене

Наставник устава и права грађана
са 25% радног времена

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
за време мировања радног односа због избора
на место директора школе, а најдуже до његовог
повратка на рад

Наставник физике

са 50% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар

са 33% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог, док обавља дужност
помоћника директора школе, а најдуже до његовог
повратка на рад
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања, врста
стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гиманазији; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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) да
је држављанин РС; 5) да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова
из тач. 1, 4 и 5 подноси се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 - пре закључивања уговора о раду. Доказ из тачке 3 - прибавља Гимназија. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење и провера
психофизичких способности за рад са ученицима коју врши НСЗ - Филијала Ужице); 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) да је држављанин РС; 5) да зна језик на ком се
остварује васпитно - образовни рад. Кандидати уз пријаву подносе доказ
о испуњености услова из тач. 1, 2, 4 и 5. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Ваљево

ОШ „ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ“
14206 Поћута
тел. 014/273-107

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Вујиновача,
на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат доставља: доказ о стеченој стручној спреми
сагласно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Сва тражена документа морају бити достављена као оригинали или оверене копије оригинала.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „МИЛОШ МАРКОВИЋ“

Обука за
активно
тражење
посла
Бесплатна публикација о запошљавању

Доње Лесковице
14205 Лелић
тел. 014/3575-122

Професор физике

са 30% радног времена

Професор немачког језика

са 24% радног времена, за рад у издвојеним
одељењима школе
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат доставља: доказ о стеченој стручној спреми
сагласно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Сва тражена документа морају бити достављена као оригинали или оверене копије оригинала.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ“
14222 Дивци
тел. 014/274-200, 274-507

Наставник математике
са 88% радног времена

Наставник енглеског језика

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања према
Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат доставља доказе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду. Сви тражени докази
морају бити достављени као оригинали или оверене фотокопије оригинала. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Наставник разредне наставе

ОШ „МИЛАН МУЊАС“

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог

Наставник српског језика

на одређено време до повратка одсутног запосленог
за рад у издвојеном одељењу школе у Рабровици, на
одређено време до краја школске 2013/2014. године
за рад у издвојеном одељењу школе у Кланици, на
одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање утврђено у чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12 и 15/2013); кандидат мора у складу са чл. 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено
на високошколској установи у току студија или накона дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом 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 је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца или за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у школи.
Уз пријаву на конкурс, поред кратке биографије, кандидати су дужни да,
у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, доставе следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи, издат
од те установе или доказ о поседовању стручног испита, односно испита
за лиценцу. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), изабрани кандидат подноси по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора
о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и
ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о некажњавању прибавља школа. Пријаве са потпуном документацијом слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-837

Наставник математике
Наставник математике
са 80% радног времена

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 20% радног времена

Наставник историје

са 20% радног времена

Наставник француског језика

са 90% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Јошеви

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Звиздару

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Лончанику

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Руклади

Наставник разредне наставе

ОШ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“
14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Козељу, на одређено
време до истека мандата директора школе, а
најкасније до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: услови за избор кандидата утврђени су Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), да кандидат 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 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Поред пријаве за пријем у радни однос, кандидати треба
да доставе и оверене фотокопије (не старије од шест месеци) докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе.
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за рад у издвојеном одељењу у Гвозденовићу

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Гвозденовићу, на
одређено време до повратка запослене са одсуства
дужег од 60 дана

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Паљувима, на
одређено време до повратка запослене са одсуства
дужег од 60 дана

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одсуства дужег од 60 дана

Стручни сарадник - психолог
Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: За радно место: педагошки асистент - IV степен стручне спреме,
завршена уводна обука за педагошке асистенте и знање ромског језика.
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Домар - возач школског аутобуса

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, поседовање возачке дозволе „Д“
категорије, са радним искуством на пословима возача аутобуса у трајању
од годину дана - што се доказује потврдом одређеног аутосаобраћајног
предузећа.

Сервирка
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар.

Помоћни радник
УСЛОВИ: завршена основна школа.
УСЛОВИ: За наставнике и стручне сараднике: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. На конкурс за сва радна места могу се пријавити лица која поред осталих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем
образовању, уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци
- оригинал или оверену копију) и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију). Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Др МИША ПАНТИЋ“
14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/225-670

Патологија

са 60% радног времена

Интерна медицина са негом
са 70% радног времена

Хирургија са негом

са 80% радног времена

Естетска хирургија са негом
са 10% радног времена

Неуропсихијатрија са негом
са 30% радног времена

Педијатрија са негом

са 60% радног времена

Гинекологија и акушерство са негом и
акушерство са негом
са 55% радног времена

Дерматологија са негом и основи дерматологије
са 20% радног времена

ОШ „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“
14207 Пецка, Краља Петра 50
тел. 014/455-109

Наставник историје

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет група историја, професор историје или дипломирани историчар. Обавезна провера психофизичких способности кандидата. Потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: да нису осуђивани, да нису под
истрагом, да имају држављанство Републике Србије, да испуњавају и
остале услове по Закону о основама система образовања и васпитања и
Закону о основној школи.

Основе масаже

са 5% радног времена

Микробиологија и микробиологија и
паразитологија са епидемиологијом
Микробиологија са епидемиологијом
са 10% радног времена

Хигијена са здравственим васпитањем
са 70% радног времена

Хигијена

са 10% радног времена

Хематологија са трансфузијом

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОСЕЧИНА

са 10% радног времена

14253 Осечина, Болничка 1/1
тел. 014/451-577

Превентивна стоматологија (теорија и вежбе)

Тренер специјалиста

Стоматолошка протетика (теорија)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет спорта и физичке
културе, са најмање 12 месеци радног искуства на следећим пословима: организовање рада теретане и фитнес центра, организовање школе пливања и обуке непливача, организовање школе фудбала, кошарке,
одбојке, искуство у реализацији спортских манифестација и активностима из области физичке културе.

са 45% радног времена

са 65% радног времена
са 10% радног времена

Болести зуба (вежбе)

Фармацеутска технологија (теорија и вежбе)
Санитарна хемија (теорија)

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“
14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

Оглас објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

са 10% радног времена

Фармацеутска хемија (теорија и вежбе)
са 30% радног времена

Фармакогнозија (теорија и вежбе)
са 30% радног времена

Српски језик и књижевност
са 33% радног времена

Национална служба
за запошљавање

Музичка уметност

са 35% радног времена

Здравствена нега
Бесплатна публикација о запошљавању

23.10.2013. | Број 540 |

79

Наука и образовање
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање и испњени услови из чл. 8
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и одговарајућа специјализација, односно
стручно звање из Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91...8/11 и 9/13), односно
за радно место здравствена нега - одговарајуће високо или више образовање у скаду са наведеним прописима; 2) да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способности за рад са ученицима; 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да
знају језик на ком се остварује васпитно - образовни рад; 5) држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да
доставе доказ о испуњености услова: доказ о стеченом образовању - оверена фотокопија, уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Доказ из тачке 2 конкурса - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ
из тачке 3 - за изабраног кандидата прибавља школа. Пријаву доставити
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или лично
сваког радног дана, у времену од 08,00 до 14,00 сати.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел/факс: 017/421-602

Наставник математике
за 44% радног времена

14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013). Поред одговарајућег степена и врсте стручне спреме, кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, држављанство Републике Србије. Ови услови доказују се
приликом пријаве и проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс,
кандидат је дужан да приложи: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној школи - факултету. Извештај да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Уверење о држављанству, доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима,
кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење
пријаве са доказима и испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

Професор програмирања и програмских језика,
информатика и рачунарство

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

са 38% радног времена

Професор српског језика и књижевности
Професор анализе са алгебром
са 33% радног времена

Професор геометрије

са 33% радног времена

Професор вероватноће и математичке статистике
са 15% радног времена

Професор енглеског језика
са 70% радног времена

Професор немачког језика

са 36% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал), уверење о држављанству (оверену фотокопију или оригинал).
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. Поред
општих услова (чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), кандидати морају
испуњавати и посебне услове предвиђене Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003,
4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/2011 и 2/2013).

17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Радник на одржавању хигијене - спремач
УСЛОВИ: општи услови прописани законом и услови одређени чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће
образовање - I степен стручне спреме, завршена основна школа; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
3. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Кандидат
уз пријаву подноси: доказ о испуњености услова из тачке 1 (оверена
фотокопија дипломе - сведочанства) и тачке 4 (оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених). Пожељно је да кандидат уз пријаву поднесе и уверење из тачке 3
(не старије од 6 месеци). Доказ из тачке 2 (лекарско уверење) - изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
са доказима о испуњености услова огласа и са обавезним контакт телефоном, слати на адресу школе. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потпуне документације неће се разматрати. Ближе информације
о огласу могу се добити на бројеве телефона: 017/404-220 и 411-623.

Обука за
активно
тражење
посла

В ра ње

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

Стекните
конкурентску
предност
17523 Прешево, Маре Лончара 26
тел. 062/780-550

Секретар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања, професор
физичког васпитања, држављанство РС; да кандидат није осуђиван или
под истрагом која би била сметња за заснивање радног односа, да је
психички, физички и здравствено способан за рад и да има три године
радног искуства по статуту ОФК.
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Наука и образовање

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

За рад у централној школи у Врањској Бањи:

1. Професор грађанског васпитања

17542 Врањска Бања, Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/545-218

Професор српског језика

за 20 часова (пуно радно време), на одређено време
до повратка запослене са породиљског боловања, а
најдуже до краја школске 2013/2014. године

Професор музичке културе

за 1 час недељно (5% радног времена)

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014.
године

За рад у издвојеном одељењу у Првонеку:
Професор српског језика
за 13 часова недељно

Професор математике
за 8 часова недељно

Професор историје
за 2 часа недељно

Професор техничког и информатичког
образовања
за 6 часова недељно

Професор музичке културе
за 4 часа недељно

Професор грађанског васпитања
за 3 часа недељно

Професор енглеског језика

за 20 часова недељно, на одређено време до
повратка радника са функције директора школе

За рад у издвојеном одељењу у Бабиној Пољани:
Професор разредне наставе

на одређено време до краја школске 2013/2014.
године, за рад у издвојеном одељењу у Бабиној
Пољани

17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

са 35% радног времена

2. Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу здравствену способност, држављанство РС, VII степен стручне
спреме, да није осуђиван на безусловну казну затвора дужу од 6 месеци,
да није под истрагом, да изврши проверу психофизичке способности код
Националне службе за запошљавање (за кандидата под редним бројем
1). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву кандидат треба да
приложи: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
оверену копију дипломе, уверење да није под истрагом, уверење да није
осуђиван и лекарско уверење. Провера психофизичке способности врши
се након завршеног конкурса, на захтев школе, за све пријављене кандидате. Ближе информације о конкурсу могу се добити у школи или на
број тел. 017/421-795.

Вршац

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел/факс: 013/893-050

Наставник математике

2 извршиоца - 1 извршилац са 89% радног времена
и 1 извршилац са 44% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима
прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање у складу са
чл. 8 и 120 став 1 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 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 осуђивано 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 са биографијом приложити: доказ
о одговарајућем образовању (диплома); уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; доказ о познавању језика на ком се изводи
васпитно - образовни рад. Документа поднети у оригиналу или као оверене фотокопије. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

Ваннаставно особље:
Спремач

за рад у издвојеном одељењу у Бабиној Пољани,
са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Спремач

за рад у издвојеном одељењу у Бујковцу, са 50%
радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема предвиђена Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 10/04 и 20/04); педагошки асистент - IV степен стручне спреме и
сертификат Министарства просвете о завршеној обуци за педагошког
асистента; осмогодишња школа за ваннаставно особље; да кандидат има
одговарајућу здравствену способност, држављанство Републике Србије.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 15 дана од дана завршетка огласа, о чему ће
кандидати бити писмено обавештени.

Бесплатна публикација о запошљавању

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
23.10.2013. | Број 540 |
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/2891-130

Наставник физике

са 10% 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 Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), односно да је: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију,
професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач,
дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор
физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика,
дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер,
мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и
хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар
- мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике,
дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор
физике - информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну
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 студијским програмима из области физике. 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 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. 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, односно дипломирани - мастер треба
да доставе и диплому или уверење о завршеним основним академским
студијама на студијским програмима из области физике; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће 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 образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.

Наставник историје

са 10% 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 Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), односно да је: професор историје; професор историје
и географије; дипломирани историчар; мастер историчар; дипломирани
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историчар - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије историје. 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 високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бододва. 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, односно дипломирани - мастер треба да доставе и диплому или уверење о завршеним основним академским студијама
историје; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат
од стране одговарајуће 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 образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе.

Наставник енглеског језика у нижим разредима
са 10% 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 Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), односно да је: 1. професор одговарајућег страног
језика; 2. професор разредне наставе; 3. дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; 4. дипломирани школски педагог
или школски психолог; 5. дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6. наставник одговарајућег страног језика у складу са чл. 145 и
146 Закона о основној школи; 7. наставник одговарајућег страног језика
са положеним стручним испитом по прописима из области образовања
или лиценцом за наставника; 8. наставник разредне наставе; 9. лице које
испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а
које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе; 10. професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 11. професор разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12. дипломирани
библиотекар - информатичар; 13. мастер филолог; 14. мастер професор
језика и књижевности; 15. мастер учитељ; 16. дипломирани учитељ мастер; 17. мастер учитељ који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула
и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира;
18. дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама савладао
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса
бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског
оквира; 19. мастер библиотекар - информатичар. Лица из тач. 2, 4, 5,
8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег језика треба да
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање језика најмање на
нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила
одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања
Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из енглеског
језика у првом циклусу основног образовања и васпитања имају мастер
професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или
главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући сту-
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дијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно
наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне наставе, наставник
разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави
и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2. 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 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. 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 у обавези да докажу ниво знања
Б2 достављају уверење о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признату
исправу за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова - издат од стране одговарајуће 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 образовање на српском језику у обавези
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: Образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по
коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду.
Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности, кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе.
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.
Додатне информације могу се добити на горенаведени број телефона.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично
или поштом, на горенаведену адресу.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „САВА МУНЋАН“

26340 Крушчица, Саве Мунћана 45
тел/факс: 013/858-015
е-mail: оssava@аrenapc.оrg

Професор математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математичар, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике
и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер,
дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима из математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета:
Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.

Професор чешког језика са елементима
националне културе
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог чешког језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил чешки језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил чешки
језик). Кандидат мора да има образовање из психолошких и педагошких
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 подова, да је стекао средње, више
или високо образовање на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад (у школи се изводи настава на српском језику) или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису правноснажном
пресудом осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе),
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о
раду - чл. 120 став 4 Закона о основама система образовања и вапитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа - чл. 120 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13), доказ да кандидат има образовање из психолошких и педагошких дисциплина стечено на високошколској установи или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, ако има положен испит за лиценцу
- онда прилаже доказ о томе (оригинал или оверену копију, онда не треба
приложити доказ да има образовања из психолошких и педагошких дисциплина), доказ да је завршио средње, више или високо образовање на
језику на ком се остварује васпитно - образовни рад (српски језик) или да
је положио испит из тог језика (српски језик) по програму одговарајуће
високошколске установе. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на горенаведени број телефона.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-509, 834-573
е-mail: оsjspopovic@gmail.com

Оглас објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: наставник географије, са 15% радног времена, на
одређено време због замене одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство), мења се, односно допуњује садржина објављеног текста, тако што се: 1. у делу текста конкурса у
одељку II у оквиру тачке „1. одговарајуће образовање“, након
набројаних алинеја и става 1 додаје нови став који гласи: „кандидат мора да има у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. 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“; 2. у делу текста конкурса у
одељку III у алинеји која гласи: „доказ о одговарајућем образовању (диплому)“, брише се зарез и додаје се текст који гласи: „и
доказ о поседовању образовања 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 Еврпоским системом преноса бодова издат од стране 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 положеном испиту за
лиценцу“; 3. у делу текста конкурса у одељку III у алинеји која
гласи: „доказ о познавању језика на ком се изводи образовно васпитни рад“, додаје се текст који гласи: „(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)“. Оглас је у осталом делу непромењен.

З а ј еч а р

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел/факс: 030/463-391
е-mail: ssntesla@open.telekom.rs

Професор шумарске групе предмета
за 25% радног времена

УСЛОВИ: За наведено занимање, поред општих услова за заснивање радног односа у средњој школи, захтева се и одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилником о врсти стручне
спреме наставника у гимназији и средњој стручној школи. Кандидати уз
пријаву подносе у оригиналу или овереној фотокопији: доказ о прописаној стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење од надлежних судова да
се не води истрага, нити је подигнута оптужница из надлежности тих
судова. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, пре закључивања
уговора о раду. Доказ о испуњености психофизичких способности кандидата и здравственој способности за рад са ученицима - подноси се пре
закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Професор економске групе предмета

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: За наведено занимање, поред општих услова за заснивање
радног односа у средњој школи, захтева се одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилником о врсти стручне спреме наставника у гимназији и средњој стручној школи. Кандидати уз пријаву подносе у оригиналу или у овереној фотокопији: доказ о
прописаној стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење од надлежних судова да се не води истрага, нити је подигнута оптужница из надлежности
тих судова. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, пре закључи-
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вања уговора о раду. Доказ о испуњености психофизичких способности
кандидата и здравственој способности за рад са ученицима - подноси се
пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“
19214 Рготина
тел. 019/466-119
е-mail: оsjegor.rgotina4@gmail.com

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник математике

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

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
боловања, са 44% радног времена

Наставник француског језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Лице из ст. 2 и 3
овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да 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; да испуњава и друге услове утврђене законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи. Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да уз краћу биографију
доставе: доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме; уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности, кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а
доказ да кандидат није осуђиван за наведена кривична дела - прибавља
школа. Проверу психофозочких способности кандидата за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног
и мобилног телефона. Пријаве достављати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 4
тел. 019/421-847

Наставник физике

са 80% радног времена
УСЛОВИ: пробни рад од три месеца, VII степен стручне спреме у наведеном занимању; психичка, физичка 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; да је држављанин Републике Србије;
остали услови прописани законом, другим прописима и актом о систематизацији радних места у школи. Уз пријаву поднети: оверену копију
дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
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ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник немачког језика
за 11% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу
са чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања - кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. 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 одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у Гимназији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011);
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 РС; 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; диплому или уверење о стеченом образовању; лица која
су стекла академско звање мастер у обавези су да доставе уверење или
диплому о претходно завршеном академским студијама из немачког језика; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог 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 или 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 и 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 неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати у предвиђеном року,
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

З р ењ а н и н

ОШ „БРАЋА СТЕФАНОВИЋ“
23245 Неузина, Ђуре Рашкова 70а
тел. 023/852-203

Професор математике
са 90% норме

оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду; уверење да
кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са
документацијом доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати. О
резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у законском року.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

23216 Банатско Карађорђево, Солунских добровољаца 19
тел. 023/835-058

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, за рад у ИО у Честерегу

Наставник физике

за рад у матичној школи и ИО у Честерегу, са 60%
радног времена

Наставник хемије

за рад у матичној школи и ИО у Честерегу, са 40%
радног времена

Наставник енглеског језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања

са 33,33% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са неплаћеног одсуства

Наставник енглеског језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања
са 10% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са неплаћеног одсуства

Наставник енглеског језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања

са 44,44% радног времена, за рад у ИО у Честерегу,
на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства

Наставник разредне наставе

Професор немачког језика

за рад у комбинованом одељењу, у издвојеном
одељењу у Торди, на одређено време

Професор биологије

Наставник енглеског језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања

са 44% норме

Професор техничког образовања

са 94,44% радног времена, за рад у ИО у Торди, на
мађарском језику, на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства

Професор разредне наставе на мађарском језику

за рад у ИО у Торди, на мађарском језику, са 88,89%
радног времена

са 40% норме

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, са 40% норме
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Професор музичког

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, са 25% норме
УСЛОВИ: поред општих услова прописних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5
Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има
одговарајуће образовање у наведеном занимању, према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити:

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике

Наставник разредне наставе

за рад у ИО у Торди, на мађарском језику, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Психолог

са знањем мађарског језика, са 60% радног времена,
за рад у ИО у Торди
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 8 ст. 2, 3 и 4 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
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као и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13). Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (овера - не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (овера - не старија од 6 месеци),
уверење о држављанству (овера - не старија од 6 месеци), а кандидати
за рад на мађарском језику подносе доказ о знању мађарског језика. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа. Кандидати који испуњавају горенаведене
услове биће упућени на претходну проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Конкурс објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну област Информатика у образовању,
на одређено време од једне године. У осталом делу конкурс је
непромењен.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
www.tf.zr.аc.rs

Наставник у сва звања за научну област
Психологија, предмети: Психологија,
Психологија рада и Педагошка психологија

са 30% радног времена, на период од пет година, а
редовни професор на неодређено време
УСЛОВИ: услови за звање доцента: доктор психолошких наука, способност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима, са рецензијама. Услови за звање
ванредног професора: доктор психолошких наука, способност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензија, као и више научних радова
од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално
стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову
сорту и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу
научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Услови за звање редовног професора: доктор психолошких наука, способност за наставни рад, да има
научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од значаја за
развој науке, као и више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или
збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, већи
број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области
објављених у међународним или водећим часописима, са рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или
оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научнонаставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама.

чаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно
остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту и
сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен
уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима. Услови за звање редовног професора:
доктор педагошких наука, способност за наставни рад, да има научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој
науке, као и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку
задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима, већи број научних
радова који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у
међународним или водећим часописима, са рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно
остварење, остварене резултате у развоју научнонаставног подмлатка на
факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер
академским студијама.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
научну област Информатика у образовању
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија на Техничком факултету
„Михајло Пупин“ Зрењанин, са просеком оцена најмање осам на студијама првог степена.

Сарадник у звање асистента за научну област
Информационе технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије и успешно завршене студије претходних нивоа студија, са укупном просечном оценом најмање осам и који
показује смисао за наставни рад или професор информатике са академским називом магистра техничких наука, односно VII/2 степен стручне
спреме, коме је прихваћена тема докторске дисертације. Посебни услови:
поседовање „ЕCDL authorised tester“.
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 у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.
Контакт телефон: 023/550-501.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СВЕТИ САВА“
23204 Стајићево, Тозе Марковића 26
тел/факс: 023/884-017

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

Наставник у сва звања за ужу научну област
Педагошко дидактичке науке, предмети:
Педагогија са дидактиком и Микропедагогија

са 30% радног времена, на период од пет година, а
редовни професор на неодређено време
УСЛОВИ: услови за звање доцента: доктор педагошких наука, способност
за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама. Услови за звање
ванредног професора: доктор педагошких наука, способност за наставни
рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од зна-
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

Наставник оркестра

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

са 10% радног времена

Наставник клавира

УСЛОВИ: дипломирани диригент, дипломирани музичар (сва извођачка
усмерења), мастер музички уметник, професионални статус: диригент,
виолиниста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста, флаутиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, гитариста, акордеониста/хармоникаш или перкусиониста/
ударач, мастер теоретичар уметности, професионални статус музички
педагог, мастер композитор.

Наставник клавира

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године, ради замене помоћника
директора

Наставник клавира

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани музичар - пијаниста, мастер музички уметник,
професионални статус клавириста.

Наставник виолине
УСЛОВИ: дипломирани музичар - виолиниста, мастер музички уметник,
професионални статус виолиниста.

Наставник виолончела

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани музичар - виолончелиста, мастер музички уметник, професионални статус виолончелиста.

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник гитаре

на одређено време
2 извршиоца (један извршилац ради замене
запосленог преко 60 дана, а један извршилац до
повратка запослене са породиљског одсуства)
УСЛОВИ: дипломирани музичар - гитариста, мастер музички уметник,
професионални статус гитариста.

Наставник тамбуре

са 50% радног времена
УСЛОВИ: дипл. музичар - гитариста, са претходно завршеном средњом
музичком школом, образовни профил: музички извођач - тамбураш, дипл.
музичар - контрабасиста, са претходно завршеном средњом музичком
школом, образовни профил: музички извођач - тамбураш, дипл. музички
педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни
профил: музички извођач - тамбураш, дипл. професор солфеђа и музичке
културе, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни
профил: музички извођач - тамбураш, мастер музички уметник, професионални статус гитариста, односно контрабасиста са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач тамбураш, мастер теоретичар уметности, професионални статус музички
педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни
профил: музички извођач - тамбураш.

Наставник харфе
УСЛОВИ: дипл. музичар - харфиста, мастер музички уметник, професионални статус харфиста.

Наставник стручно - теоријских предмета

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године, ради замене помоћника
директора
УСЛОВИ: дипл. музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог, дипл. композитор, дипл. музиколог,
дипл. етномузиколог, дипл. музички педагог, дипл. музичар - педагог,
професор солфеђа и музичке културе, професор музичке културе, дипл.
диригент, академски музичар - композитор.

Бесплатна публикација о запошљавању

Клавирштимер

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Остали услови које кандидат треба да испуњава: 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. Кандидат уз пријаву треба да
приложи следеће доказе (оригинал или оверена фотокопија): диплому или уверење о одговарајућем образовању; доказ о држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставиће се пре закључења уговора. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве са потребним документима слати на адресу
школе; број телефона: 023/561-104. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СТАНЧИЋ МИЛАН УЧА“
23271 Кумане, Трг слободе 4

Наставник српског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу високу стручну спрему VII/1 степен и звање: професор српског језика и књижевности, професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, дипломирани филолог српске књижевности језика са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност,
професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: српски
језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: српски језик и књижевност, српска
књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик
и лингвистика).

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу високу стручну спрему - VII/1 степен и звање: професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).

Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу високу стручну спрему VII/1 степен и звање: професор физике; дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику и основе
технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар;
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дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор
физике и хемије за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач;
дипломирани професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани
физичар за општу физику; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика; професор
физике - информатике; дипломирани физичар - медицинска физика;
дипломирани професор физике мастер; дипломирани физичар - мастер;
мастер физичар; мастер професор физике; мастер професор физике и
хемије; мастер професор физике и информатике; дипломирани физичар
- мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике;
дипломирани професор физике - хемије, мастер; дипломирани професор
физике - информатике, мастер; дипломирани физичар, професор физике
- мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика мастер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер;
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну
школу - мастер и дипломирани физичар - професор физике и хемије за
основну школу - мастер.

Наставник дефектолог - олигофренопедагог у
специјалном одељењу
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу високу стручну спрему
и звање: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
ментално ометеном у развоју, дипломирани дефектолог - олигофренолог,
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио
студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, дипломирани дефектолог - мастер који је на

основним академским студијама завршио студијски програм специјална
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју,
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, мастер дефектолог који је на основним
академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност и дипломирани дефектолог - мастер
који је на основним академским студијама завршио студијски програм за
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност.
ОСТАЛО: Кандидати треба да поред услова из члана 8 став 2 тач. 1 и 2, ст.
4 и члана 121 ст. 9 и 10 испуњавају и следеће услове из члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања и његовим изменама („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013): 1. одговарајуће високо образовање; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља школа службеним путем);
4. држављанство Републике Србије; 5. знање језика на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Кандидати по расписаном конкурсу уз пријаву
достављају следећа документа: оригинал или оверен препис дипломе
(као доказ о одговарајућем образовању) и оригинал или оверен препис
уверења о држављанству - не старије од 6 месеци. Доказ о испуњености
услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима) - кандидат подноси пре закључења уговора о раду,
односно школа прибавља доказ о претходној психолошкој процени способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана по истеку рока
за подношење пријава на конкурс, на основу упута кандидата који су
ушли у ужи избор и доказ о испуњености из тачке 4 - прибавља школа.
Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје
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НОВЧАНA НАКНАДA ДО
ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ
Интересује ме да ли могу да се пријавим на евиденцију незапослених
с обзиром да сам оснивач и власник привредног друштва чији је рачун
блокиран дуже од једне године, а самим тим ја немам никаква примања.
На евиденцију Националне службе за запошљавање могу да се пријаве незапослена
лица, лица која траже промену посла и друга лица која траже посао. Незапосленим
лицем сматра се особа од 15 до 65 година, односно до испуњења услова за пензију,
способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други
начин остварила право на рад.
Према овој одредби, а имајући у виду ваш статус - да сте оснивач и власник привредног друштва, уколико сте и обавезно осигурани по неком основу (засновали сте радни
однос у истој фирми или сте регистровани/обављате функцију заступања, представљања или обављате друге пословне функције), не испуњавате услове да се пријавите
на евиденцију НСЗ као незапослено лице.
Међутим, уколико сте заинтересовани за пружање помоћи у тражењу посла, на евиденцију НСЗ се можете пријавити као лице које тражи промену посла и остварити право на посредовање, информисање и саветовање. Детаљније информације о условима и
начину пријављивања, као и потребној документацији, можете добити на нашем сајту.
Све горенаведено су опште информације, с обзиром да немамо увид у потребна документа како бисмо са сигурношћу могли да говоримо о вашем статусу. Ради утврђивања конкретног статуса и одређивања могућности за увођење у једну од категорија
тражилаца посла, саветујемо вам да се обратите надлежној филијали НСЗ.

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

Била сам корисник новчане накнаде након затварања фирме, и то у
трајању од годину дана. Од тада је прошло 5 година. Ја сам пронашла
нови посао, радим и сада, али ме послодавац није пријавио. У децембру
пуним 58 година. Да ли ћу имати право на материјални додатак, будући
да ће ми недостајати две године до остварења првог услова за пензију?
Одредбом члана 77 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
прописано је да незапослено лице може поново да оствари право на новчану накнаду
ако поново испуни све законске услове за стицање права. Један од услова је да се поново оствари стаж осигурања од минимално 12 месеци непрекидно или са прекидима
у последњих 18 месеци.
Како наводите да вас послодавац није пријавио, изводимо закључак да немате потребну дужину стажа осигурања, односно да нисте пријављени на осигурање, из чега
произилази да немате услове за остваривање права на новчану накнаду. Како бисте
се прецизније информисали о праву на новчану накнаду, предлажемо да се обратите
запосленима у филијали Националне службе за запошљавање према вашем пребивалишту, који ће размотрити и све друге чињенице од утицаја на наведено право.
Можете ли да ми кажете нешто више о тестовима који се полажу у Националној служби за запошљавање. У питању је радно место референта
експлоатације возног парка.
У питању су психолошки тестови: тестови способности и тестови личности. Тестови
способности се састоје од задатака који нису у вези са школским знањем. Упутства
за њихово решавање укључују примере и задатке за вежбу, како бисте разумели и
увежбали решавање задатака. Тестирање способности подразумева мерење времена,
док ћете тестове личности попуњавати својим темпом. Пре почетка тестирања моћи
ћете да постављате питања и отклоните евентуалне недоумице. Начелно, није могућа
посебна припрема за психолошке тестове. Пожељно је да будете одморни и опуштени,
јер би смањена концентрација или напетост могли да се одразе на резултате тестова.
Будите сити и наспавани, колико је то могуће. Уколико су вам потребне наочаре за читање, понесите их на тестирање. Уколико би се десило да се на дан тестирања осећате
лоше (температура, јака главобоља и слично), о томе обавезно обавестите испитивача
пре почетка тестирања.
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23.10.2013. | Број 540 |

89

Акција за здраво пословање привредника

ПИТАЈТЕ КАДА

Радио-телевизија Србије и НАЛЕД настављају кампању чије су кључне теме брже
издавање грађевинских дозвола и борба против сиве економије. Грађани могу да пријаве
лоше бирократске процедуре на које наилазе у различитим областима
Кампања „Питајте када“ је настављена протекле седмице. Носилац медијских активности је РТС, а Национална
алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) ће пратити
рад институција и извештавати о њиховој спремности да отклоне административне препреке за пословање. Кампања ће
трајати годину дана, а кључне теме којима ће се бавити су
убрзавање издавања грађевинских дозвола и борба против
сиве економије. Грађани ће, као и до сада, моћи да пријаве
лоше бирократске процедуре на које наилазе, не само у наведеним, него и у другим областима.

Србија је по извештају Светске банке „Дуинг бизнис“ по
брзини издавања грађевинских дозвола сврстана на 179. место од 185 земаља, са просеком од 279 дана. НАЛЕД је урадио
озбиљну анализу тим поводом. Потпредседница Управног
одбора Националне алијансе за локални економски развој,
Ана Брнабић, захвалила је РТС-у на партнерству у кампањи.
„Грађевинске дозволе дефинитивно су један од највећих
проблема у Србији и ми ћемо ове године поново бити у групи
10 најлошијих земаља, по извештају Светске банке. Највећи
проблеми у процесу издавања грађевинских дозвола су неусклађеност Закона о планирању и изградњи са секторским
законима који прате јавна предузећа у процесу одлучивања
о грађевинским дозволама, као и недостатак једношалтерског система. Закон о планирању и изградњи мора да се усклади са секторским законима и сада је велика шанса, јер
су измене закона у процедури и требало би их усвојити до
краја године. Друга ствар која генерално мучи законодавство у Србији је процедура усвајања подзаконских аката. У
овом случају девет подзаконских аката није донето, иако је
закон усовојен са скоро четири године закашњења, што би
требало исправити у овом процесу“, рекла је Ана Брнабић и
истакла да је Македонија увела праксу да се само електронским путем могу подносити захтеви за грађевинске дозволе
и пратити процес издавања.
Општина Инђија је увела електронско праћење процеса
издавања грађевинских дозвола. „Проблем код нас је што је
велики део ингеренције у републичкој надлежности“, каже
Брнабићева.

Удео сиве економије у укупној економији је 24 одсто.
Према њеним речима, постоје три основна начина које НАЛЕД предлаже да се то реши.
„Први начин су подстицајне мере смањивања пореза на
најниже зараде. Други део су репресивне мере - кажњавање
људи који раде у сивој економији. Битно је нагласити да је
свако радно место у сивој економији једно радно место у
легалној економији, и у том смислу треба едуковати људе.
Једна од ставки за које се НАЛЕД залаже су измене закона
који се тичу инспекција, тако да не постоји више преклапање
надлежности инспекцијских органа, а самим тим и њихово
успоравање“, објаснила је Ана Брнабић.
РТС и НАЛЕД ће покренути још две иницијативе. Прва је
избор локалне самоуправе која има најбоља решења за рад
администрације. РТС ће урадити и емитовати телевизијске
прилоге о 10 најбољих самоуправа. Друга иницијатива је
„шалтерметар“, на коме ће грађани и привредници моћи да
пријаве најлошије шалтере на које наилазе.
Идеја кампање је да се скрене пажња јавности и изврши
позитиван притисак на надлежне институције да обећају не
само шта, већ и када ће одређени бирократски проблеми бити
решени. Привредници и грађани ће преко веб сајта НАЛЕД-а
и путем друштвених мрежа, моћи да пријаве компликоване
процедуре које ометају њихово пословање или свакодневно
функционисање и да питају изабране представнике власти
када ће ти проблеми бити решени. Сви прикупљени предлози ће бити објављени на сајту НАЛЕД-а, а најзначајнија питања ће бити обрађена у оквиру „Сиве књиге прописа“ и достављена у форми петиције председнику Владе РС и ресорним
министрима од којих ће се тражити конкретан одговор.
Циљеви кампање су јачање свести грађана о значају
постојања добрих услова за здраво пословање привредника у циљу обезбеђивања нових радних места и унапређења
квалитета живота, подстицање грађана и привредника да
се укључе у акцију и укажу на конкретне административне
проблеме са којима се суочавају у свом пословању и свакодневном функционисању.
Извор: РТС

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ПИРОТУ
31. октобар, Спортска хала “Кеј“
Национална служба за запошљавање - Филијала Пирот позива послодавце и незапослена лица на Сајам запошљавања, који ће бити одржан у четвртак, 31. октобра 2013. године, од 10 до 14 часова, у Спортској хали „Кеј“.
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Регионални сајам привреде у Новој Пазови

РАЗМЕНА ИДЕЈА И ИСКУСТАВА
На сајму се окупило око стотину излагача, међу којима су се, поред привредника из
свих крајева Србије, представили и излагачи из Немачке, Италије, Мађарске, Бугарске,
Хрватске, Босне и Херцеговине

Општина Стара Пазова и Сремска привредна комора, под
покровитељством Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова, организовали су 10. и
11. октобра, у оквиру комплекса Спортско-рекреативних базена у Новој Пазови, Седми регионални сајам привреде.
На сајму се ове године окупило око стотину излагача,
међу којима су се, поред привредника из свих крајева Србије,
представили и излагачи из Немачке, Италије, Мађарске, Бугарске, Хрватске, Босне и Херцеговине. Посетиоцима су се
представили привредници из области металне и пластичне
галантерије, прераде дрвета, хемијске индустрије, ИТ опреме, грађевинарства, текстилства, туризма, угоститељства,
прехрамбене индустрије.

И ове године се показало да је Регионални сајам привреде добра прилика да се на једном месту сусретне велики број
пословних људи, да размене идеје, искуства и успоставе нове
контакте. Програм сајма је био допуњен и разним пратећим
манифестацијама, попут презентација, саветовања, сусрета
привредника. Том приликом организатори сајма представили су окупљеним привредницима и Националну службу за
запошљавање, као модеран јавни сервис који пружа услуге
препознатљивог квалитета незапосленим лицима и послодавцима.
Као и претходних година, на Регионалном сајму привреде у Новој Пазови представници Филијале Сремска Митровица НСЗ презентовали су посетиоцима програме и мере
активне политике запошљавања.

Сајам запошљавања у Новом Саду

„ЈУГОАЛАТ“ ТРАЖИ МАЈСТОРЕ
Почетком прошле седмице, у
Западном холу новосадског „Спенса“, одржан је 12. сајам запошљавања у организацији Града Новог
Сада и Националне службе за запошљавање - Филијале Нови Сад.
Преко две и по хиљаде људи остварило је директан контакт са послодавцима. На сајму је учествовало
35 послодаваца који су пријавили
више од 300 слободних радних места. Незапосленима је понуђен посао у економској, комерцијалној,
трговачкој, угоститељској, правној,
машинској, електротехничкој, саобраћајној, прехрамбеној, пољопривредној струци, итд. Прилику да пронађу посао имали су и
информатичари, дефектолози, архитекте, пословни секретари, хемијски техничари, тапетари, хигијеничари, курири,
редари и физички радници. Исказане су и потребе за ангажовањем особа са инвалидитетом. На сајму су учествовале
и две приватне агенције за запошљавање, а незапосленима
се представила и Висока техничка школа струковних студија
у Новом Саду.
Највеће интересовање незапослених забележено је на
штанду „Југоалата“ доо Нови Сад, који је уједно био и послодавац са највећом понудом слободних послова.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Први пут учествујемо на сајму
запошљавања, јер планирамо запошљавање 50 до 60 нових радника
у оквиру посебног плана и програма који има за циљ оживљавање
производње. Мајсторима металске
струке намењено је 30 до 40 радних
места, док остатак углавном чине
позиције машинског инжењера и
економисте“, истакао је Душан Срдић, главни планер производње у
„Југоалату“. Срдић је пријатно изненађен интересовањем младих људи
за рад у „Југоалату“. Према његовим
речима, потреба за мајсторима биће
актуелна и након сајма.
Драгиња Р, дипломирани молекуларни биолог, позитивно је оценила идеју да се организује сајам запошљавања.
„Иако нема понуда у оквиру моје струке, дошла сам први
пут на сајам, да видим како он функционише“, рекла је Драгиња.
Организацијом сајма задовољан је и Жељко Ђ, машиновођа по струци, који је заинтересован да ради и мимо струке.
„До сада сам своју радну биографију оставио на штандовима АД ‚Хлеб‘ и ‚Винер штедише‘ осигурања. Дошао сам
на сајам, јер сматрам да треба искористити сваку шансу за
проналажење посла“, нагласио је Жељко.
М.Милић Ђорђевић
23.10.2013. | Број 540 |
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Обука медијатора у ПКС

МЕТОД РЕШАВАЊА СУКОБА
У свим државама у којима је препозната као користан метод решавања спорова, медијација
своју највећу примену налази у сфери привреде. У високом проценту случајева (преко 90%)
проналазе се решења уз очување и унапређење пословне сарадње, пословног угледа, као и
значајне финансијске уштеде

П

рипремајући се за нови Закон о посредовању и за
пружање услуге посредовања, Привредна комора
Србије (ПКС) организовала је основну петодневну
обуку за медијаторе. Циљ обуке је стицање знања
и вештина неопходних за обављање послова посредовања у
решавању привредних и других спорова, као и унапређење
вештина управљања и руковођења, превенције и решавања
сукоба у свакодневном раду. ПКС је обуку организовала у сарадњи са организацијом „Партнери Србија“.
У складу са одредбама Правилника о програму обуке за
посреднике, разматрани су и улога и поступање медијатора,
сарадња са адвокатима и пуномоћницима, вештине преговарања, превазилажење блокада, закључење споразума, примери добре праксе медијатора из САД и ЕУ, стандарди понашања медијатора, етичка питања у медијацији, као и вежбе и
симулације. Обуку су похађала 22 учесника са Правног и Економског факултета, из Уније послодаваца, Скупштине града
Београда, Правобранилаштва, банака, консултантских компанија, адвокатских канцеларија и из привредних комора.

одузимања лиценци за медијаторе, вођење јединственог регистра медијатора, акредитација програма обуке за медијацију и низа других послова у циљу остваривања и заштите
професионалних интереса чланова Коморе, као и благовременог реаговања у случајевима злоупотреба и поступања
супротног прописаним стандардима рада.
Систем лиценцирања треба да обезбеди задовољавајући
ниво квалитета медијације и створи предуслове за континуирани развој медијаторске праксе. Као један од услова за
функционисање стандардизованог система лиценцирања,
предвиђено је и успостављање система акредитације програма обуке, јер се квалитетном обуком медијатора уједно
унапређује и квалитет медијације. Да би медијација била што
шире доступна и странама у спору омогућено да изврше избор
адекватног медијатора, предвиђена је могућност формирања
посебних листа медијатора, као и могућност организовања
служби за медијацију при заинтересованим институцијама
или организацијама, у оквиру њихових надлежности.

Право одлучивања
У медијацији „главне улоге“ не играју судије, адвокати, тужиоци, други експерти, па чак ни медијатори. Медијација право
одлучивања враћа онима од којих је спор изворно потекао и који
су стварни „власници“ спора, односно сукоба.

Медијација у привреди

Шта је медијација?
Препознавање корисности техника алтернативног решавања сукоба/спорова везује се за период промена у Србији
након 2000. године. Први програми медијације започињу у
неколико области које се паралелно развијају: примена медијације у локалној заједници, при судовима и у систему
образовања. Tако су у првих неколико година праксе медијације у Србији усвојени Закон о посредовању - медијацији, као и низ посебних прописа којима се потврђује значај
оваквог начина за решавање различитих спорних односа и
подржава њена применa као алтернативе или допуне судском поступку. Законом о посредовању - медијацији, из 2005.
године, уређује се примена медијације у свим споровима за
чије решавање није прописана искључива надлежност суда
или другог органа, при чему се медијација може иницирати
како након већ покренутог судског поступка (тзв. судски анексирана медијација), тако и пре, односно независно од започињања судске процедуре (тзв. приватна медијација). Тиме је
пружена посебна подршка примени медијације у свакој фази
развоја сукоба.
Нацрт новог закона о медијацији предвиђа и оснивање
Коморе медијатора као професионалне организацијe медијатора, у чијој је надлежности, између осталог, обављање
послова који се везују за поступак издавања, обнављања и
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У свим државама у којима је препозната као користан
метод решавања спорова, медијација своју највећу примену
налази управо у сфери привреде. Ово из разлога што процес
медијације, заснован на принципима поверљивости и самоопредељења страна у сукобу, у високом проценту случајева
(у већини земаља, преко 90%) омогућава проналажење решења уз очување и унапређење пословне сарадње, пословног
угледа, као и значајне финансијске уштеде.
Важећи прописи дају правни основ развоју праксе привредне медијације. Законом о посредовању - медијацији препознаје се важност примене медијације у различитим спорним, а нарочито у трговинским односима. Закон о осигурању
отвара простор за примену медијације у области осигурања,
када је у питању посредовање у решавању одштетних захтева, ради спречавања настанка спорова по основу осигурања.
Закон о стечају, такође, предвиђа примену медијације за
потребе утврђивања неспорних потраживања у стечајном
поступку. Други прописи, на пример, Закон о заштити потрошача, такође подржавају примену медијације.
Пратећи токове развоја других земаља, може се рећи да
ће у скоријој будућности медијација бити признат и високо
развијен метод решавања сукоба у Србији. Очекивано ангажовање државе у овој области, доношење свеобухватнијег
правног оквира и евентуална израда Националне стратегије
за развој медијације, представљали би важну потврду јавног
прихватања медијације.
Из Привредне коморе Србије најављују да ће се наставити са организовањем основне обуке за медијаторе, али и
специјализованих обука за поједине привредне области.
В.П.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Обука за израду локалних акционих планова запошљавања

ОДРЕДИТИ ПРИОРИТЕТЕ

Двогодишњи твининг пројекат, финансиран из претприступних фондова Европске
уније, има за циљ усклађивање политике запошљавања са стандардима ЕУ, кроз јачање
капацитета локалних самоуправа
У новосадској филијали Националне службе за запошљавање одржана је обука „Израда локалних акционих
планова запошљавања за 2014. годину“, у оквиру твининг
пројекта „Припрема институција тржишта рада у Републици
Србији за Европску стратегију запошљавања“, који реализује
Европска унија, у сарадњи са НСЗ и Министарством рада, запошљавања и социјалне политике.
Обуци је присуствовало 10 чланова локалних савета за
запошљавање и представници НСЗ. Стални твининг саветник
и један од тренера, Брижит Мегр, истакла је да је главни циљ
обуке подршка члановима локалних савета за запошљавање
(ЛСЗ) у конципирању и креирању локалних акционих планова запошљавања (ЛАПЗ), прилагођених ситуацији на локалном тржишту рада.
„Ово је једна од првих обука у чијем извођењу су
учествовали и сарадници из НСЗ, као тренери. Током претходних едукација обучени су тренери из Дирекције НСЗ и
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
План је да у ресурсном тиму буду по два обучена тренера
из сваке филијале НСЗ, који ће бити у могућности да наставе
са обуком других запослених у НСЗ и чланова ЛСЗ и након
завршетка реализације твининг пројекта“, истакла је Брижит
Мегр и додала да је пројектом предвиђено укључивање 64
локална савета, што је половина од укупног броја.
Према речима Брижит Мегр, обука у Новом Саду је посебно битна, имајући у виду предстојеће расписивање јавног
позива у вези са ИПА прекограничним програмом Хрватска - Србија и потребу за обучавањем полазника за израду
пројектних предлога.
„Полазницима је указано на значај квалитетне израде ЛАПЗ и писања предлога пројеката у циљу подстицања
запошљавања на локалном нивоу, на изворе финансирања,
незапослена лица као приоритетну циљну групу на коју
би предлози пројеката требало да буду усмерени, као и на
начин аплицирања за средства код европских фондова“, истакла је мр Нада Арсенин, саветник за запошљавање у Филијали Нови Сад НСЗ и један од тренера. По њеним речима,
корисност обуке је у томе што су полазници били у могућности да увиде и исправе грешке приликом писања предлога пројеката и науче како да одреде приоритете и дефинишу
циљеве пројеката.
Из угла полазника обуке, члан Локалног савета за запошљавање Бачка Паланка и директор Службе Бачка Паланка
НСЗ, Драган Перић, сматра да је обука била од велике помоћи у изради ЛАПЗ.

„У питању је модел обуке конципиран по европским
стандардима. Припремљени смо да на завршној сесији самостално конципирамо ЛАПЗ“, рекао је Перић.
Двогодишњи твининг пројекат, финансиран из претприступних фондова Европске уније, има за циљ усклађивање политике запошљавања са стандардима ЕУ, кроз јачање
капацитета локалних самоуправа.
М. Милић Ђорђевић

Ка заједничком циљу
У Центру за усавршавање Шабац недавно је одржана обука
„Јачање капацитета локалних савета за запошљавање“. Основни циљ овог пројекта је помоћ локалним самоуправама да кроз
добро организоване и умрежене локалне савете креирају политику запошљавања у свом региону. На обуци су учествовали
представници филијала за запошљавање и чланови локалних
савета из Шапца, Лознице, Ваљева, Руме и Сремске Митровице.
Управо у Шапцу је и започела реализација овог аспекта
твининг пројекта „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања“, а прва обука је одржана фебруара 2012. године. Како наводи Милена Прица, из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,
обука ће помоћи локалним саветима да се добро припреме пре
него што јавни позив за учешће у пројектима о прекограничној
сарадњи буде расписан, да се благовремено обавесте и представе своје идеје, циљеве и активности. Током обуке је разматрана
и могућност израде заједничких локалних акционих планова
запошљавања, јер ће различите општине добити шансу за развој само ако буду удружене ка заједничком циљу.
А. Пајтић

Лознички сајам запошљавања

НАЈТРАЖЕНИЈИ ГРАЂЕВИНЦИ

Филијала Лозница НСЗ организовала је протекле недеље Сајам запошљавања у хали Спортског центра „Лагатор“,
у Лозници. Сајам је свечано отворила Славица Васиљевић,
в.д. директорa Филијале Лозница, истакавши да је сајам једна од активних мера НСЗ која подразумева директан контакт
послодавца и незапосленог, при чему незапослени имају
прилику да аплицирају на више места.
На сајму су се представила 33 послодавца, а исказане
су потребе за запошљавањем око 150 лица. Најтраженија су
занимања грађевинске струке (зидари, тесари, керамичари,
Бесплатна публикација о запошљавању

молери, паркетари), затим прехрамбена струка (кувари, конобари, пекари, месари, прехрамбени техничари), текстилна
(конфекционари, шивачи), металско-машинска струка (заваривачи, бравари), саобраћајна (возачи вулканизери, ауто-механичари), здравствена делатност (козметичари, физиотерапеути). Послодавци су исказали потребу и за запошљавањем
високообразованих лица, дипл. eкономиста, прехрамбених
инжењера и инжењера машинства.
З.Гачић
23.10.2013. | Број 540 |
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Положај особа са инвалидитетом

ХУМАНОСТ У ДОБА КРИЗЕ
Особе са инвалидитетом су изразито погођене економском кризом, јер
углавном зависе од услуга државе и њених средстава. Мере штедње су у
већој или мањој мери умањиле њихове здравствене, образовне и социјалне
повластице

Е

вропа је ушла у шесту годину економске кризе, а најосетљивији делови друштва у великој мери осећају последице настојања влада да смање потрошњу. Међу
најпогођенијима су особе са инвалидитетом, које
углавном и зависе од услуга државе и њених средстава. У Европској унији живи око 80 милиона људи са инвалидитетом
којима су мере штедње последњих година у већој или мањој
мери, и како у којој земљи, умањиле здравствене, образовне
и социјалне повластице. Готово у свим земљама у склопу резања расхода у највећој мери смањена су издвајања за социјалну заштиту и дугорочну негу и рехабилитацију.

тово 90% људи са истим инвалидитетом економски је неактивно, односно незапослено и не тражи посао.
Према проценама Европске комисије, у ЕУ је једна од
шест особа или око 80 милиона људи са инвалидитетом,
рачунајући све који имају дуготрајна физичка, ментална,
интелектуална или сензорна оштећења. Од тог броја, према
подацима Европске уније, глувих је око 750.000, док око пет
милиона људи користи инвалидска колица. У групи инвалидитета који преовлађују су и дислексија, од које пати око
25 милиона Европљана, муцање мучи пет милиона људи, а
аутизам 3,3 милиона. Подаци Европског савеза слепих показују да је око 30 милиона људи слепо или слабовидо.

Теже до помоћи
Само у привредно јаким државама, попут Немачке,
Аустрије и нордијских земаља, давања државе за особе са
инвалидитетом остала су на нивоу пре кризе. Издвајања се
смањују на различите начине, па су у Грчкој исплате особама са инвалидитетом смањене до 50%, родитељима деце
са инвалидитетом у Чешкој ограничена су права на њихове пензије, док у Шпанији исплате из социјалног осигурања
касне до 15 месеци. Неке земље, попут Италије, преиспитују
накнаде за личне асистенте, док су Британија, Грчка и Португалија пооштриле процене инвалидитета, што значи да
особе са инвалидитетом теже долазе до помоћи. Поред тога,
већина европских влада више не усклађује пензије и исплате особама са инвалидитетом са инфлацијом. Такође, забележено је и одустајање од планираних мера за обезбеђење
већег укључивања особа са инвалидитетом у друштво. Такво
одустајање од програма и планова евидентно је у Румунији,
Бугарској, Ирској, Португалији, Мађарској и Грчкој. Лимитирање државних издвајања за последицу има преношење
неких услуга из домена социјалне заштите на приватне компаније којима је на првом месту профит.
Колике су конкретно разлике у Европи када је реч о животу особа са инвалидитетом, показују подаци из студије - у
Шведској је тзв. скривена већина заправо мањина, јер више
од половине слепих и слабовидих има посао, мада најчешће
са непуним радним временом. Истовремено, у Румунији го-

Дан белог штапа
„Дан белог штапа“ обележава се у знак сећања на 15. октобар 1964. године, када је амерички Конгрес усвојио резолуцију
којом се сваке године тај датум обележава као дан посвећен
слепим и слабовидим особама. Поводом „Дана белог штапа“, у
београдском Дому омладине одржана је промоција пројекта
под називом „Песме које виде“. Представљена је књига љубавне
поезије и це-де под називом „Амарант или о бесмртној љубави“,
песникиње Иванке Радмановић. „Песме које виде“ је пројекат
који има хуманитарни карактер. Циљ је прикупљање финансијских средстава за помоћ слепим и слабовидим. Иницијатори
пројекта су Иванка Радмановић, песникиња из Њујорка (САД) и
Агенција „Ол абаут“ (All About) из Београда, уз подршку Савеза
слепих Србије.
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Цена и терет болести
„Слепило је крајња тачка, али је број људи са оштећењем
вида већи од 700.000 (слепих) у шест земаља. Мислимо да
је сваки 30. човек слеп или слабовид“, рекао је у Европском
парламенту професор Сехназ Карадениз, председник Међународне федерације за дијабетес за европски регион.
Европи је потребна јединствена дефиниција слепила
како би смањила трошкове за лечење и губитке у економским активностима, од више милијарди евра, показала је
нова студија. Због болести вида, а процењује се да је у шест
земаља ЕУ обухваћених истраживањем слеп или слабовид
сваки тридесети човек, годишње се губи више од сто милиона радних дана. Истовремено је стопа незапослености
слабовидих и слепих већа него у групама са другом врстом
инвалидитета, а њихово незапошљавање углавном је последица предрасуда - закључак је нове студије коју је за Европски форум против слепила израдила консултантска кућа
„Дилојт асес економикс“ (Deloitte Access Economics). Извештај
„Цена и терет болести вида и спречавање слепила“ обухватио
је Француску, Немачку, Италију, Словачку, Шпанију и Британију.
У шест земаља обухваћених истраживањем годишње
се губи 123 милиона радних дана због болести вида и те болести здравствене системе коштају 15 милијарди евра, а 1,4
милијарде кошта само слепило. Индиректни трошкови због
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

пада продуктивности и неформалне неге достижу 20 милијарди евра, када је реч о болестима вида и 7,1 милијарду
за слепило, показао је извештај. Истраживање је показало да
би медицинске интервенције, попут раног откривања, превенције и третирања катаракте, дијабетичарске ретинопатије и глаукома, допринеле да се број слепих преполови и
да шест чланица ЕУ уштеди између 1,6 милијарди евра и три
милијарде годишње.
На другој страни, статистике показују да су слабовиди и
слепи група особа са инвалидитетом са најнижом стопом запослености, при чему највећа препрека за њихово запошљавање није инвалидитет, већ предрасуде. Истраживање које је
недавно спровело Данско друштво слепих, потврдило је да су
предрасуде главни разлог што је велики број слепих у Данској без посла и показало да је сваки трећи Данац скептичан
према колеги са оштећеним видом. Једна од предрасуда је да
слепи колега не може на радном месту да потпуно замени
колегу који види. Та предрасуда се најчешће сруши убрзо по
запошљавању слепе или слабовиде особе, чим колеге виде да
нема никаквих проблема у раду. И док из немачког Центра
за подршку слепима и слабовидима поручују да је стање у
чланицама ЕУ слично, из Шпаније се залажу за позитивну
дискриминацију, односно успостављање квота за запошљавање слепих.

Активна инклузија младих
Због економске кризе нема довољно новца за услуге које
се односе на младе са инвалидитетом и здравственим проблемима. Велики проблем представља и чињеница да ови
млади људи не само да не могу да нађу посао, него нису ни
тема за националне политике запошљавања. Све већи број
њих тражи помоћ одмах по завршетку школе или на почетку свог радног стажа На то указује студија „Активна инклузија младих људи са инвалидитетом или здравственим
проблемима“, која је истраживала положај младих људи са
здравственим проблемима или инвалидитетом у једанаест
земаља (Данска, Финска, Француска, Немачка, Ирска, Холандија, Пољска, Португалија, Словачка, Шпанија, Велика
Британија), као и на нивоу Европске уније.
Акценат у истраживању био је на примени инклузивних политика на националном нивоу. Активна инклузија би
требало да обухвати три стуба - адекватни приходи, приступ
тржишту рада и приступ квалитетним социјалним и здравственим услугама. Такође, анализиране су 44 студије случаја
како би се уочиле добре праксе које се могу применити широм Уније. У студији се наводи да би проблеме ових младих
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људи требало решавати посредством уобичајених установа,
а не преко специјализованих.
Аутори, такође, сматрају да је део решења њихових проблема у подстицању послодаваца да их запосле или одређивању квота за запошљавање. Иако такве квоте често постоје,
млади људи нису довољно обухваћени. У неким земљама се
виде примери добре праксе - на пример, да су обједињени
процеси развијања вештина, праксе и проналажења радног
места, као и брзо налажење посла након праксе како стечене вештине не би застареле. Предлаже се и да послодавцима
треба помоћи приликом запошљавања и обуке запослених са
инвалидитетом. Ово истраживање наводи 144 законска акта
и 117 програма који се примењују у земљама чланицама,
а који се односе на више од једног стуба инклузије. Већина
ових иницијатива је само делимично инспирисана идејом
инклузије, иако је крајњи резултат потпуно у складу са том
политиком. Такође, види се велика разлика у степену примене мера између држава чланица. Неке земље, попут Француске, Данске и Немачке, имају већи број политика, мера и
услуга за младе са инвалидитетом. У скандинавским земљама, као и у Ирској и Великој Британији, све се више ради на
локалном нивоу, у локалним заједницама, што је тренд и у
новим чланицама.
А.Б.

Непоуздане статистике
Незапосленост младих је актуелна тема у ЕУ последњих
неколико година, јер проценат незапослених нагло расте. Проценат запослених међу особама са инвалидитетом је 44%, а
само 19% код особа са тешким инвалидитетом. Према подацима Еурофонда, просечна стопа незапослености младих од
16 до 29 година са инвалидитетом или хроничном болешћу у
ЕУ је 16,2%. Велика је и разлика у броју евидентираних младих
људи са инвалидитетом, а проблем је нередовно прикупљање
и објављивање података. На пример, младих са здравственим
проблемима или инвалидитетом који имају од 16 до 24 године
у Мађарској има 1,3%, а у Финској и Великој Британији 15,8%. У
групи од 25 до 29 година најмањи проценат је такође у Мађарској - 2,3%, а највећи у Финској - 19,6%.
Просечна старост особа са инвалидитетом у Србији је 67 година, а у укупној популацији, како показују званичне статистике, веће је учешће жена (58,2%). Према врсти проблема, највећи
проценат је оних који имају проблеме са ходом, а најмање је особа које имају проблеме у комуникацији.
По подацима Републичког завода за статистику, на бази
пописа становништва из 2011. године, у Србији 8% становништва има неку врсту инвалидитета. Ове особе су најчешће дискриминисане у раду и запошљавању, као и здравственој заштити,
показао је мониторинг права особа са инвалидитетом у Србији.
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Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

