www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 541
30.10.2013.

Сузбијање сиве економије

НА ЦРНО РАДИ
700.000 ЉУДИ

Против овог проблема мора се борити изменама и
усклађивањем законског оквира, оснаживањем надзора,
флексибилнијим облицима рада и запошљавања, али и
подизањем националне свести

Европски дан борбе против
трговине људима

СВАКО МОЖЕ
БИТИ ЖРТВА

Посебна опрезност се саветује када се одговара на
пословне ангажмане, и то не само за рад у иностранству,
већ и у земљи

Промоција женског предузетништва

УМРЕЖАВАЊЕ,
УЧЕЊЕ, РАЗВОЈ
Пројекат је омогућио да се шира јавност упозна са
проблемима МСП које воде жене. Ово је била и прилика да у
Народној скупштини жене иницирају измене и допуне закона
које могу допринети бржем развоју предузетништва у Србији
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На округлом столу чија је тема била „Кораци ка
сузбијању неформалног рада и сиве економије“, одржаном прошле недеље у Привредној комори Србије,
учесници су се сложили да се против тог проблема
мора борити системски и то изменама и усклађивањем законског оквира, оснаживањем надзора,
флексибилнијим облицима рада и запошљавања, али
и подизањем националне свести о штетности ових
појава.
Координатор пројекта „Ка ефикаснијем сузбијању
неформалног рада и сиве економије“ у Фондацији
Центра за демократију, Бојана Ружић, казала је да
се неформална запосленост у Србији процењује на
око 500.000 до 700.000 радника. Како је истакнуто,
уколико се овакав тренд настави, изједначиће се број
радника у сивој са оним у формалној економији.
Европски дан борбе против трговине људима 18. октобар, чији је циљ скретање пажње јавности
на опасности и последице ове појаве, дочекали смо
са поражавајућом статистиком - све је већи број домаћих држављана који постају жртве трговине људима, константно се повећава број експлоатисаних
малолетних лица, суочавамо се и са проблемима у
области имплементације и заштите права жртава.
Прошле недеље је у београдском „Медија центру“
одржана завршна прес-конференција пројекта „Промоција женског предузетништва у Северној и Источној Србији кроз јавно заговарање“. На конференцији
су представљени постигнути резултати на пројекту
и приказан кратак филм о серијалу „Предузетнице
питају“. Пројекат Удружења пословних жена Србије,
који је подржала Амбасада Сједињених Америчких
Држава, остварио је значајне резултате за релативно
кратко време. У периоду од само годину дана формирана су два нова удружења предузетница: Удружење
пословних жена Суботице и Удружење пословних
жена Тимочке Крајине са седиштем у Зајечару.
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Јесен у духу пчеларства

САЧУВАЈМО ЊЕНО
ВЕЛИЧАНСТВО ПЧЕЛУ

Србија има изузетно квалитетан мед, тражен на светском тржишту. Пчелари не могу да
произведу довољне количине меда за извоз
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естивал меда у Зрењанину, који су протекле недеље организовала пчеларска друштва „Миливој
Бугарски“ из Зрењанина и „Акац“ из Мужље, окупио је излагаче из свих крајева Србије, као и госте
из Темишвара. „Овде су произвођачи пчелињих производа,
пчеларске опреме, али и произвођачи медоносних биљака,
мелема, лековитог биља и колача од меда. Радује нас, као
и увек, што постоји и интересовање Зрењанинаца за наше
производе“, рекао је Пал Ковач, председник Организационог
одбора, и додао да Србија има изузетно квалитетан мед, тражен на светском тржишту. Српски мед користи се и за побољшање квалитета овог производа у другим земљама, на
пример у Кини.

Према речима организатора, манифестација има и едукативни карактер, јер су се на једном месту нашли пчелари и произвођачи који ће потрошачима објаснити вредност
пчелињих производа и њихова лековита својства, а то за циљ
има и повећање потрошње меда и производа од меда.
„Пчеларство у Србији има велики потенцијал и пчелари
не могу произвести толике количине меда колико би могли
да извезу. Нажалост, иако су најављене, пчеларима још нису
исплаћене субвенције за пчеларство. Када смо конкурисали,
обезбедили смо сву потребну документацију и уложили смо
новац, али новца од субвенција нема“, рекао је Ковач.
Удружење пчелара из Темишвара у Зрењанину је представљао Чобанаш Корнел Кристијан, који се годинама професионално бави пчеларством.
„Овде сам, у првом реду, као пријатељ пчелара. У Србију
долазим са задовољством и имам интерес да овде долазим,
јер сваки пут понешто научим. Врло сам задовољан оним што
сам овде видео“, рекао је Кристијан.
У Петровцу на Млави ближи се крају пројекат „Сачувајмо њено величанство пчелу“, који Амбасада Краљевине Норвешке финансира са 3,4 милиона динара. Носилац пројекта је
петровачко Друштво пчелара „Млава“.

У склопу пројекта, који се реализује од 1. новембра 2012.
до 31. октобра 2013. године, спроводи се обука за 140 пчелара
и 30 жена које се налазе на евиденцији НСЗ. Сви полазници
добиће сертификат и медоносна стабла укупне вредности
510.000 динара, док ће незапослене жене добити опрему за
одлазак у пчелињак, као и по једну кошницу са пчелама.
Паралелно са овим пројектом, почео је и извоз меда у
Норвешку, у коју је до сада отишло 200 тона овог хомољског
производа. Пошто се његов квалитет показао као одличан, у
овој скандинавској земљи постоји потражња за десетоструко
већом количином.
Захваљујући таквим резултатима, Норвежани су најавили подизање сарадње на виши ниво и значајнија улагања у
област пчеларства. Како је најавио саветник за пројекте у амбасади Норвешке, Иван Кузминовић, у припреми је наставак
пројекта који ће они финансирати са 150.000 евра.
Компанија „Медино“ из Крњева недавно је склопила уговор о дистрибуцији 100 одсто природног меда са америчком
дистрибутерском кућом из Њу Џерсија. Мед из Србије ускоро ће се појавити у више од 1.000 објеката у САД и то под
брендовима компаније Medino - Woodland и ZiZu. Сарадња
ће обухватати и дистрибуцију осталих пчелињих производа,
као што су матични млеч, прополис и полен.
Директор компаније „Медино“, Дарко Мандић, истиче да
је потенцијал за извоз меда у Србији изузетно велики, што
показује и прошлогодишњи резултат од укупно 3.000 тона
извезеног српског меда. Он истиче да је предуслов за склапање уговора и пласман производа на тржиште САД била потврда о квалитету - да се ради о 100 одсто природном меду,
која је издата од стране немачке акредитоване лабораторије
из Бремена. Удео фирме „Медино“ у извозу меда из Србије је
50 одсто. Осим у САД, за ову годину су склопљени уговори о
извозу у Норвешку, Немачку, Француску, Италију, Холандију
и земље региона, наводи се у саопштењу компаније.
А.Б.

Европски дан борбе против трговине људима - 18. октобар

СВАКО МОЖЕ БИТИ ЖРТВА
Посебна опрезност се саветује када се одговара на пословне ангажмане, и то не само за
рад у иностранству, већ и у земљи
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вропски дан борбе против трговине људима - 18. октобар, чији је циљ скретање пажње јавности на опасности и последице ове појаве, дочекали смо са поражавајућом статистиком - све је већи број домаћих
држављана који постају жртве трговине људима, константно
се повећава број експлоатисаних малолетних лица, суочавамо се и са проблемима у области имплементације и заштите
права жртава.

Интерна трговина људима
„У првих шест месеци ове године у Србији је идентификовано 65 жртава трговине људима, док је чак 2.000 особа затражило помоћ од наше организације путем СОС телефона. Позиви су различити. Зову нас и људи који желе да
иду у иностранство да раде или су део размене студената
са циљем да се информишу о мерама заштите од трговине
људима“, рекла је агенцији „Бета“ Елена Крсмановић, из невладине организације „Астра“, и упозорила да жртва трговине људима може постати свако и да би сви требало да буду
посебно опрезни када одговарају на пословне ангажмане, не
само у иностранству, већ и у земљи. Према њеним речима,
последњих година све је присутнија интерна трговина људима, односно жртве се врбују на територији Србије и пребацују
у друге српске градове.

„Када људи прихватају неку пословну понуду у земљи,
имају осећај сигурности, јер знају језик, знају људе, али то
не значи да не могу постати жртве трговине људима. Таквих
је преко 50% случајева на којима радимо“, рекла је Крсмановићева и додала да је према анализи судских пресуда, коју је
урадила „Астра“, просечна затворска казна за трговца људима била свега 22 месеца, што је испод законског минимума.
Према новом Закону о кривичном поступку (из 2009), минимална казна за кривично дело је 3 године затвора, а максимална 12 година. Такође, велики је проблем и што судски
процеси трају дуго и представљају додатну трауму за жртву.
„Ниске казне су само додатни мотив за трговце људима.
Трговина људима је високопрофитабилна и увек организована и зато и одговор државе мора да буде добро организован и координисан, односно неопходна је заједничка акција
државних органа, невладиног сектора и међународних организација“, рекла је Крсмановићева и указала да је осим
строжих казни, неопходно да се трговцима људима одузима
имовина и да се та средства користе за опоравак жртве. Она
је додала и да држава треба да ради на сузбијању свих облика дискриминације и сиромаштва, али и на бољој заштити
права радника, пошто већина људи постане жртва у потрази
за бољим животом.
Према подацима „Астре“, жене и девојчице (87% случајева) су најчешће жртве трговине људима, али последњих година у порасту је и број мушкараца који постају жртве.

Локална мрежа у Суботици
У Центру за социјални рад Града Суботице, поводом Европског дана борбе против трговине људима, потписан је меморандум
о сарадњи под називом „Локална мрежа за борбу против трговине људима у Суботици“. Потписници меморандума су релевантне
институције и организације на локалном нивоу: Центар за социјални рад, суботичка филијала НСЗ, Полицијска управа Суботице,
Дом здравља Суботица, Више јавно тужилаштво, Локална самоуправа, Едукативни центар Рома, Став+, Канцеларија за младе Града
Суботице и други. На овај начин ће се унапредити сарадња локалних актера и заједничко промишљање адекватног оквира за помоћ
онима којима је најпотребнија - жртвама трговине људима.
Повод за догађај је реализација пројекта „Локалне заједнице у борби против трговине људима“, НВО „Атина“ из Београда и Новосадског хуманитарног центра, који се спроводи уз финансијску помоћ Европске комисије, а у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије. Општи циљ пројекта
је повећање капацитета организација цивилног друштва и локалних заједница за активно учешће у процесима доношења одлука у
области унапређења политика заштите жртава и превенције трговине људима. Специфична постигнућа којима пројекат у овој фази
тежи су оснаживање и пружање подршке умрежавању локалних институција ангажованих у области заштите жртава и превенције
трговине људима, у циљу унапређења квалитета услуга које пружају жртвама и особама из група које су посебно осетљиве на виктимизацију трговином људима. У више наврата одржани су састанци у оквиру пројекта, како би се повећала свест о поменутој појави,
како код локалних актера, тако и код угрожених група – могућих жртава. У Републици Србији октобар је проглашен месецом борбе
против трговине људима.
Е.С.
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„Имамо случајеве радне експлоатације где су жртве најчешће мушкарци - од 13 до 15 одсто, код принудне прошње
жртве су најчешће малолетне или особе са неким инвалидитетом - око 6 одсто, а сличан проценат је и када су у питању
жене које су продате како би неко са њима ступио у брак“,
рекла је Крсмановићева и упозорила да од укупног броја жртава деца чине чак 36%. У Србији не постоје посебни специјализовани програми за њихов опоравак, односно деца имају
исти третман као и пунолетне жртве.

или продају деце. Наводи се и да је повећан број боравишних
дозвола у ЕУ датих жртавама трговине људима - на 1.196 у
2010. са 703 у 2008. години.
Број осуђених трговаца људима смањен је између 2008.
и 2010. године за 13%, на 1.339, при чему је у посматраном
периоду број осуда знатно опао у Белгији, док су земље ван
ЕУ - Србија, Црна Гора и Турска, повећале број осуда за трговину људима.

Глобални индекс ропства

Најчешће жртве су жене
Директорка Центра за заштиту жртава трговине људима, Сања Кљајић, рекла је да је у прошлој години идентификовано 79 жртава које су углавном експлоатисане сексуално, радно, путем склапања принудног брака, просјачења,
а да је у првих шест месеци ове године идентификовано 65
жртава и потенцијалних жртава трговине људима.
„У првих шест месеци у Србији идентификоване су 53
жртве и 12 потенцијалних жртава“, рекла је Кљајићева упозоравајући да су најугроженије маргинализоване групе
становништва, али да ипак трговина људима погађа све у
друштву.
Поводом Европског дана борбе против трговине људима, Црвени крст је у свим градовима и општинама у земљи
организовао предавања како би се управо млади упознали
са тим проблемом. Ситуација је забрињавајућа и у остатку
Европе. Између 2008. и 2010. године трговина људима у Европској унији повећана је за 18%, упозорила је Европска комисија, наводећи да су у том периоду укупно 23.632 особе
идентификоване или се претпоставља да су биле жртве. Истовремено је за 13% смањен број осуда за трговину људима.
Већина жртава трговине људима су жене (68%), док су три
четвртине трговаца људима мушкарци. Највећи број жртава
је из ЕУ, и то из Румуније и Бугарске, док су ван ЕУ жртве
најчешће из Нигерије и Кине. У извештају о трговини људима у ЕУ, који су објавили Еуростат и ДГ Унутрашњи послови
(DG Home Affairs), наглашава се да је само шест од 27 земаља
чланица ЕУ у потпуности интегрисало Директиву о борби
против трговине људима у своје законе, упркос чињеници да
је рок за то истекао 6. априла 2013. године. Први извештај о
трговини људима на нивоу ЕУ обухватио је статистичке податке из свих чланица ЕУ, као и земаља кандидата, чланица
Европског удружења за слободну трговину (ЕФТА) и Европског економског простора (ЕЕП) - Србије, Црне Горе, Исланда,
Норвешке, Швајцарске и Турске.
Жртве су најчешће жене (68%), следе мушкарци (17),
девојчице (12%) и дечаци (3%). Од укупног броја утврђених
или претпостављених жртава, 62% је било ради сексуалне
експлоатације, 25% ради принудног рада, а 14% из других
разлога, нпр. узимања органа, за криминалне активности
Бесплатна публикација о запошљавању

Око 30 милиона људи на свету живи у условима савременог ропства, а овај проблем од 162 обухваћене земље
најистакнутији је у Мауританији, док је Србија на 59. месту,
показује Глобални индекс ропства. Према индексу који је
објавила Фондација „Ходај слободно“ из Перта (Walk Free
Foundation), у Србији у савременом ропству живи скоро
26.000 људи. Највећи број људи који живе у условима ропства је у Индији. Када је реч о континентима, највише људи
у неком облику савременог ропства живи у Азији - 72 одсто.
Од земаља бивше Југославије најлошије је рангирана Црна
Гора, на 53. месту, БиХ дели 59. место са Србијом, Хрватска
је нешто боља, на 61. месту, Словенија је 67, а Македонија је
најбоља - на 80. месту, показују резултати објављени на вебсајту фондације. Од других водећих земаља света, Русија је
на 49. месту, Кина на 84, САД на 134, Немачка на 136, а Француска на 139. месту.
Фондацију „Ходај слободно“, која је формирана у мају
прошле године, а чији тим броји око 20 људи, основао је аустралијски рудни магнат и филантроп Ендрју Форест.
А.Б.

Заштита и превенција у
Сремској Митровици
И у Скупштини града Сремска Митровица 18. октобра је
потписан меморандум о сарадњи Локалне мреже за борбу против трговине људима, са циљем унапређења капацитета локалних заједница путем умрежавања локалних установа, а ради
ефикасније заштите жртава и превенције трговине људима.
Пројекат спроводи НВО „Атина“ у сарадњи са Тимом за
социјалну инклузију и смањење сиромаштва РС, Новосадским
хуманитарним центром и другим партнерима, међу којима је
и НСЗ.
Локална мрежа одржала је у Сремској Митровици три састанка, на којима су представљени циљеви пројекта, а у оквиру
којих су биле организоване и радионице на тему превенције
трговине људима. Договорен је и конкретан садржај локалне
акције у Сремској Митровици, која ће бити спроведена до краја
октобра.
Чланови локалне мреже: локалне установе социјалне и
здравствене заштите, образовне установе, полиција, тужилаштво, локалне самоуправе, Национална служба за запошљавање, Црвени крст и организације цивилног друштва, заједнички спроводе активности у циљу подизања нивоа друштвене
свести о овом проблему.
Активности обухватају:
• превентивни рад у ромској популацији, нарочито са децом у ромском насељу Јалија;
• превентивне програме и едукацију ђака трећег и четвртог разреда средње школе;
• информисање незапослених лица у оквиру Обуке за активно тражење посла и Клуба за тражење посла о проблему трговине људима у циљу радне експлоатације;
• дељење промотивног материјала.
Приликом потписивања меморандума у Скупштини града, диркторка Центра за социјални рад „Сава“ и координаторка
Локалне мреже за борбу против трговине људима у Сремској
Митровици, Снежана Станисављевић, нарочито је истакла важност ангажовања Националне службе за запошљавање на овом
пројекту.
Н.Р.
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Кораци ка сузбијању неформалног рада и сиве економије

НА ЦРНО РАДИ
700.000 ЉУДИ

Зараде радника на црно упола су мање у односу на формално запослене. Против овог
проблема мора се борити изменама и усклађивањем законског оквира, оснаживањем
надзора, флексибилнијим облицима рада и запошљавања, али и подизањем
националне свести

Н

а округлом столу чија је тема била „Кораци ка сузбијању неформалног рада и сиве економије“, одржаном прошле недеље у Привредној комори Србије,
учесници су се сложили да се против тог проблема
мора борити системски и то изменама и усклађивањем законског оквира, оснаживањем надзора, флексибилнијим облицима рада и запошљавања, али и подизањем националне
свести о штетности ових појава.
Координатор пројекта „Ка ефикаснијем сузбијању неформалног рада и сиве економије“ у Фондацији Центра
за демократију, Бојана Ружић, казала је да се неформална
запосленост у Србији процењује на око 500.000 до 700.000
радника. Како је истакнуто, уколико се овакав тренд настави, изједначиће се број радника у сивој са оним у формалној
економији.

Српска реалност
Зараде запослених који раде без уговора су до 51 одсто
мање у односу на формално запослене. У сивој зони углавном раде млади, неквалификовани радници, радници са
средњом стручном спремом, као и они који су без редовне
зараде, затим незапослени преко 40 година и примаоци социјалне помоћи.
„За послодавце, ангажовање радника без уговора је
средство за смањење трошкова рада, повећање конкурентности на тржишту и олакшано управљање људским ресурсима“, казала је Ружићева.
На округлом столу истакнуто је и да је потребно што пре
изменити Закон о раду, јер није примерен реалности у којој се
тренутно Србија налази.
Саветница у Републичкој агенцији за мирно решавање
радних спорова, Олга Кићановић, казала је да је у циљу
смањења неформалног рада и сиве економије потребно
усаглашавање свих законских оквира, како би закони били
применљиви у пракси. По њеним речима, потребна је боља

Игранка без престанка
Предузетници са својим саветницима константно разрађују шеме како да порез не плате или да терет пребаце на
другога. На другој страни, органи одговорни за пореску политику и порески систем боре се да то спрече и усаврше пореске прописе како би прикупили приходе од пореза уз што мање трошкова. Међутим, ефикасно обављање послова око прикупљања
и наплате пореза подразумева сарадњу са многим другим органима, као што су: Министарство финансија, Царинска управа,
Министарство унутрашњих послова, судство, пословне банке,
инспекцијске службе, заводи за статистику, медији и др.
У нашој земљи готово је уобичајена пракса обављања разних пословно-финансијских трансакција без плаћања пореза,
при чему се избегавају управо они порези који су за државу
најиздашнији. Тако је раније избегавано плаћање пореза на
промет, а данас се избегава плаћање пореза на додату вредност.
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координација рада инспекцијских служби, али и што брже
усвајање Закона о инспекцији рада. Такође, да би рад инспектората био ефикаснији, предлаже се и повећање броја
инспектора или смањење броја прописа које инспектори
контролишу.

Адекватни механизми заштите
Директорка Управе за безбедност и здравље на раду у
Министарству рада, Вера Божић Трефалт, оценила је да по
питању надзора треба имати у виду да код нас инспектори
морају да познају много више прописа, јер раде на много
различитих случајева, што у развијеним земљама није пракса. Како је истакнуто, број инспектора рада био би довољан
уколико би се они обучавали само за одређене области над
којима врше надзор.
Инспектор рада Јасмина Вукотић, која је и представник
Синдиката запослених у локалној управи и самоуправи, навела је да рад на црно јесте врло важан проблем, али да често
одговара и послодавцима и запосленима. На пример, пензија
од 16.000 динара није довољна за живот, па ће пензионер сам
тражити да ради на црно како би допунио свој кућни буџет.
Вукотићева је истакла да у држави нису уређени адекватни механизми заштите, а рачунати само на свест друштва
или појединца не могу ни много развијеније земље од наше.
У сваком домену, па и у овом, казна мора да буде адекватна
и наплатива, иначе нема никаквог ефекта, као што и закони
морају да буду применљиви и у складу са животом, како би
имали ефекта.

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

Постојање минималне основице за плаћање доприноса
утиче на непопуларност трајних уговора са непуним радним
временом. Такође, потребно је укинути минималну основицу
за социјално осигурање, која је у овом тренутку постављена
на 35% просечне плате, док је њен утицај на особе које раде
пуно радно време тренутно занемарљив, јер је минимална
зарада знатно изнад овог нивоа.

Јединствена база података

Потпредседница ПКС, Видосава Џагић, истиче да је у
циљу смањења сиве економије Србији неопходна свеобухватна пореска реформа примерена снази пореских обвезника.

Мере из области институција тржишта рада
У извештају који је ФРЕН урадио за потребе УСАИД
Пројекта за боље услове пословања (БЕП), представљени су
резултати и препоруке за формализацију сиве економије у
Србији. Извештај се заснива на резултатима анализе релевантних статистичких података, резултатима добијеним из
Анкете о условима пословања спроведене међу регистрованим предузећима и предузетницима у Србији, као и на квалитативном истраживању које је обухватило кључне заинтересоване актере.
У извештају је наведено да се 27,8 одсто промета у нашој
земљи уопште не пријављује, већ се плаћа у готовини, чиме
је овај проценат поприличан и у односу на остале земље, али
с друге стране само 5,7 одсто укупног броја запослених ради
неформално. Од тога, само 1,9 одсто запослених нема никакав уговор о раду, док 3,8 одсто део зараде прима у готовини,
а део на рачун, по чему смо у бољој позицији од Бугарске,
Кипра, Грчке, Русије, Словеније, где се у просеку 16 одсто
радника исплаћује на овај начин.
Код фискалног оптерећења рада, на нивоу минималне
плате, пореско оптерећење у Србији је четврто по висини
међу свим европским земљама. На овај начин се одржава
и раст неформалне запослености. Зато се и најважнија препорука односи на потребу значајног смањивања трошкова
рада за најмање плаћен рад. У било каквој реформи пореза
на зараде препоручује се повећање неопорезивог цензуса до
висине минималне зараде. Ова пракса присутна је у већини
европских земаља. Такође, увођење неопорезивог цензуса
за издржаване чланове породице смањило би порески клин
за запослене са незапосленим супружником и децом, и тако
смањило њихове подстицаје за ангажовање у сивој економији.

Достојанствен рад за сваког
Шест партнерских невладиних организација у јануару
2012. године започело је спровођење једногодишњег пројекта
„Достојанствен рад за сваког“. Циљ пројекта је да се подизањем
свести и знања у домаћој јавности и повезивањем грађана и
свих важних актера створи широка подршка за агенду достојанственог рада као једног од важних услова за друштвено-економски развој у Србији. Главни део пројекта чини кампања за
достојанствен рад у Србији, под називом „Црно на бело - Заједно
смо гласнији“, која има за циљ да мотивише и подстакне грађане да се кроз мреже подршке и конкретне акције гласније боре
за поштовање својих права у сфери рада: да се зараде исплаћују,
да се смањи толеранција према раду на црно, да се поштују правила о безбедности и здрављу на раду, да се смањи дискриминација код запошљавања и на раду, да се спречи злостављање
на раду.
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Важна подстицајна мера за формализацију неформалних радника који раде непуно радно време би било увођење
повољнијег пореског третмана за тзв. мини и миди послове,
по узору на позитивно искуство Немачке.
Примање новчане социјалне помоћи у Србији је у пракси
ограничено само на незапослена и неактивна лица, што наводи сиромашне радно способне особе да комбинују социјалну помоћ и неформалну запосленост. Да би се подстакла
њихова радна активност у формалном сектору, потребно је
увести програм бенефиција за рад, који би омогућио комбиновање формалног запослења и новчане социјалне помоћи,
уз постепено повлачење помоћи са порастом зараде.
Код регулативе минималне зараде, да би се избегао ефекат смањења тражње за формалним радом, препоручљиво је
вратити минималну зараду са садашњих 50% на око 35-40%
просечне зараде, што је ниво на којем је Србија била до пре
неколико година и који Светска банка препоручује за средње
развијене земље. Такође, треба размотрити и увођење нешто
ниже минималне зараде за младе до 25 година, како би се
подстицало њихово запошљавање на неодређено време.
Слично, минимална зарада би могла да буде благо регионално диференцирана, тако да делимично рефлектује различите
регионалне трошкове живота.
У домену подршке предузетништву потребно је интензивније спроводити специфичне мере таргетиране према
смањивању неформалне запослености, угледајући се на
искуства европских земаља. Подршку формалном самозапошљавању спроводи Национална служба за запошљавање
(НЗС), и она укључује једнократну новчану бесповратну помоћ и одређену неновчану подршку, уз услов да се редовно
плаћају доприноси и порези у периоду од најмање две године. У просеку се уз помоћ ове мере самозапосли око три
до пет хиљада особа годишње, од којих већина, по искуству
запослених у НСЗ, само легализује свој неформални бизнис.
Интересантно је да евалуације показују да је стопа преживљавања оваквих легализованих предузетника већа него
код особа које отпочињу посао без претходног искуства у неформалном сектору.
Инспекција рада и тржишна инспекција имају задатак
да сузбијају неформалну запосленост, док Пореска управа
има за циљ да спречава утају пореза. Осим питања техничке
опремљености и адекватне кадровске попуњености и квалификација, један од кључних проблема у функционисању ових
институција је њихова недовољна координација и интегрисаност са осталим инспекцијским и надзорним службама.
Препоручује се доношење оквирног Закона о инспекцијама,
хармонизованог са регулативом Европске уније, како би се
обезбедила боља координација инспекцијског рада и боља
делинеација надлежности између инспекцијских служби.
Постојање јединствене базе података о преступницима и прекршајима, којој би приступ имале све инспекцијске службе, Пореска управа, царина и Министарство
унутрашњих послова, унапредило би ефикасност борбе
против сиве економије. Интегрисање надлежности подразумевало би да она инспекција која затекне нерегистрованог,
односно непријављеног радника да обавља делатност која
спада у надлежност друге инспекције, буде овлашћена али
и дужна да без одлагања изрекне мере отклањања уочених
неправилности, те да обавести Пореску управу о затеченом
стању и изреченим мерама.
В.Пауновић
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Сличност с послодавцем већа шанса за посао

ДОМИНАЦИЈА
СУБЈЕКТИВНОГ
ИЗБОРА
Критеријум сличности и блискости
с послодавцем често узима превагу
над компетенцијама и стручним
квалификацијама кандидата

Ј

едно америчко истраживање открило је да на интервјуима за посао веће шансе имају кандидати који су по особинама слични послодавцу од оних који испоље различитости. Хобији, музички или филмски укус, често послодавцу буду од већег значаја него диплома кандидата.

„Упркос бројним дискусијама у компанијама о потреби
за различитим профилима запослених, чини се да је ипак пожељан одређени калуп“, наглашава професор социологије са
једног америчког универзитета, Лорен Ривера, који је водио
ову студију, а чије је резултате објавио француски лист „Монд“.
Критеријум сличности и блискости с послодавцем често
узима превагу над компетенцијама и стручним квалифика-

цијама кандидата, истиче се у студији. Истраживање је у фокусу имало кандидате за адвокатске послове и послове у саветодавним кабинетима при компанијама и инвестиционим
банкама, што значи да сви кандидати долазе с одличним
препорукама и престижним дипломама, тако да су субјективне оцене често пресудне.
Да ли кандидат воли алпинизам, свира виолину, или је
љубитељ хорор филмова, за послодавца је често од већег значаја него његова диплома.
Професор Ривера наводи пример кандидата са најбољим
могућим професионалним квалификацијама, али који је
изјавио да воли литературу 18. века и авангардне филмове,
па није био позван на други интервју.
Студија не открива ниједну свесну стратегију у преферирању сличности код кандидата, али у сваком случају
наглашава доминацију субјективног избора, јер када су
послодавци упитани да објасне своје одлуке, признали су да
су дали предност кандидатима код којих су запазили више
склоности ка интегрисању у културу колектива.
У закључку студије се наводи да је кооперативност и
способност интеграције пресудна у шансама за посао, понекад на штету различитости и индивидуалности из којих се
најчешће развија креативност.
Извор: Каматица, Bizlife

Виртуални дан каријера и знања
Након три веома успешна онлајн сајма запошљавања и образовања, ове године Виртуални дани каријера и знања одржани су по четврти пут, на адреси
www.dankarijera.com, од 16. до 23. октобра. Сајам већ традиционално организују
три најпосећенија портала за запошљавање и образовање у региону - Инфостуд
из Србије, МојПосао из Хрватске и Посао из Босне и Херцеговине. Виртуални дан
каријера и знања за прва два дана посетило је преко 45.000 људи, који су највеће
интересовање показали за послове производње, продаје и послове у области информационих технологија.
За разлику од претходних година, послодавци су на овогодишњем сајму понудили и велики број пракси које кандидатима омогућавају да дођу до толико
траженог радног искуства и препоруке. Примера ради, компанија „Ернест и Јанг“
(Ernst&Young) нуди праксе у ИТ одељењу, у одељењу људских ресурса, маркетингу и финансијама, док праксе нуде и компаније попут
Philip Morris International, Japan Tobacco International и Теленор Србија.
Сајам je омогућио посетиоцима да разговарају са послодавцима путем чет апликације, те тако сви могу да сазнају нешто више
о послу у компанијама које их интересују. Како су на чету посетиоце углавном чекали стручњаци за људске ресурсе који обављају и
процес селекције кандидата у компанијама у којима раде, ово је била идеална прилика да сви који траже посао из прве руке сазнају
која питања могу очекивати током разговора за посао, како да се најбоље припреме или да саставе радну биографију како би били
позвани на интервју.
Виртуални дани каријере окупили су послодавце из региона који имају потребе за новим запосленима: Japan Tobacco International,
Nestle Adriatic, Marbo Product, Telenor, Philip Morris International, Ernst & Young, Drey, Victoria group, Wireless media и други. Учествовале
су и едукативне установе, које су посетиоцима приближиле могућности додатног образовања и професионалног усавршавања у доба
када тржиште рада стално захтева нова знања.
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На основу чл. 43 став 1 тачка 5 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 између Националне службе за запошљавање и
Општине Пријепоље

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ У сарадњи са
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује

КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНОГ
ОСПОСОБЉАВАЊА И
ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА СА
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
У 2013. ГОДИНИ
Програм стручног оспособљавања и запошљавања приправника
подразумева заснивање радног односа ради оспособљавања
приправника за самосталан рад у струци и стицања услова за
полагање приправничког, односно стручног испита у складу са
законом или општим актом послодавца.
Програм приправника траје у складу са законом, а најдуже 12
месеци, односно у складу са општим актом послодавца, и то:
12 месеци за приправнике са ВСС, 9 месеци за приправнике са
ВШС и 6 месеци за приправнике са ССС.
Јавни позив за реализацију програма стручног оспособљавања
и запошљавања приправника представља основ за доделу de
minimis државне помоћи, у складу са Уредбом о правилима
за доделу државне помоћи (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 13/2010,
100/2011, 91/2012 и 37/2013).
Учешћем у програму, за време трајања приправничког стажа,
послодавац остварује право на рефундацију:
•
нето зараде приправника у месечном износу од:
26.000 динара за приправника са најмање
четворогодишњим високим образовањем;
24.000 динара за приправника са вишим или
високим трогодишњим образовањем;
22.000 динара за приправника са средњим
образовањем;
•
припадајућег пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање.
ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА НА КОНКУРСУ
Послодавци:
• из јавног и приватног сектора;
• који су солвентни;
• који редовно измирују обавезе по основу социјалног
осигурања запослених;
• који имају кадровских и других капацитета за стручно
оспособљавање лица;
• није привредни субјект у тешкоћама, у смислу прописа
којима се регулише контрола и додела државне помоћи;
• не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре
подношења захтева за доделу средстава била у радном
односу код тог послодавца;
• да је измирио раније уговорне обавезе према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току.
Незапослена лица:
• која су пријављена на евиденцију незапослених лица
Националне службе - Филијала Пријепоље;
• имају средње, више или високо образовање;
• немају радног искуства у струци;
• старости су до 35 година.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Послодавац подноси:
• захтев за учешће у програму (на обрасцу Националне
службе);
• извод из закона/општег акта послодавца где је прописано
обављање приправничког стажа;
• документ о регистрацији, ако није регистрован у
Агенцији за привредне регистре;
• извештај надлежне банке која обавља послове платног
промета о солвентности (потврда о промету на текућем
рачуну) корисника средстава за последња три месеца
која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених за последња три
месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев
(копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца);
• писано обавештење подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном
трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца
захтева да није користио de minimis државну помоћ;
• писана изјава подносиоца захтева да није привредни
субјект у тешкоћама, у смислу прописа којима се
регулише контрола и додела државне помоћи;
• уколико послодавац нема запослених, потребно је да
достави уверење Пореске управе;
• докази о кадровским капацитетима за стручно
оспособљавање лица: нпр. радна биографија ментора.
Обавезе послодавца:		
• да са лицем заснује радни однос у својству приправника
у року од 15 дана од дана достављања Одлуке о додели
средстава;
• да са Националном службом и општином закључи уговор
о међусобним правима и обавезама;
• да приправника оспособи за самосталан рад у струци;
• да приправнику изда сертификат/уверење о стручној
оспособљености;
• да представницима Националне службе омогући
контролу реализације уговорних обавеза;
• да обавести Националну службу о свим променама које
су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од
дана настанка промене;
• да Националној служби врати исплаћена средства,
увећана за припадајућу камату од датума преноса
средстава, у ситуацији када у току периода
оспособљавања код послодавца не испуни уговором
преузете обавезе.		
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Заинтересовани послодавци подносе захтев Националној
служби - Филијала Пријепоље. Послодавац који има до 10
запослених може у програм укључити максимално до 2 лица,
а послодавци који имају преко 10 запослених могу у програм
укључити максимално до 20% од укупног броја запослених.
Национална служба задржава право да тражи додатну
документацију о испуњености конкурсних услова.
ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Доношење одлука по програму ће се вршити најкасније у
року од 30 дана од дана подношења захтева. Одлуку доноси
Општина Пријепоље. О међусобним правима и обавезама
између НСЗ, послодавца и Општине закључује се уговор.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Образац захтева за финансирање програма се може добити у
Филијали Пријепоље. Информације о програму се могу добити
и на бројеве телефона: 033/719-033 и 033/719-031.
Конкурс је отворен до попуњења квоте, тј. до утрошка
средстава.
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1239
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Бе о г ра д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник
РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...72/09, 101/11, 2/12,
93/12, 47/13), директор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
ЦЕНТРУ ЗА ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике, Београд, Краља Милана 5

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

3. Аналитичко - порески послови теренске контроле
(члан 176 тачка 438), Одељење за теренску
контролу, Одсек за контролу банака и финансијских
организација, Центар за велике пореске обвезнике
1 извршилац, у својству приправника

Опис послова: обавља најједноставније послове теренске контроле уз редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединачним упуствима: припрема теренске контроле према добијеном налогу, обавља теренску
контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, сачињава извештај о
чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је
извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији;
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за наведено радно место: 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, оспособљеност за рад на рачунару. У изборном поступку провераваће се вештина комуникације и мотивација, усмено путем разговора.

II Радна места која се попуњавају:

1. Начелник одељења (члан 176 тачка 431),
Одељење за теренску контролу, Центар за велике
пореске обвезнике
1 извршилац

Опис послова: руководи радом Одељења; обједињава и усмерава рад организационих јединица у Одељењу, стара се о благовремености, законитости
и правилности рада, распоређује и прати извршење радних задатака, пружа
стручну помоћ извршиоцима и учествује у изради најсложенијих предмета;
прати прописе, управну и судску праксу, иницира измене постојећих законских и подзаконских аката и методолошких упутстава; обавља и друге послове по налогу директора Центра.
Услови за наведено радно место: 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 9 година, оспособљеност за рад на рачунару, комуникативност и
систематичност у раду, способност организовања рада и руковођења.
Радно место разврстано у звање: главни порески саветник.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и провера вештине комуникације усмено путем разговора.

2. Аналитички послови (члан 176 тачка 432),
Одељење за теренску контролу, Центар за велике
пореске обвезнике
1 извршилац

Опис послова: обавља аналитичке, административно - техничке и статистичко - евиденционе послове за потребе Одељења. Врши обједињавање
података и израду извештаја, припрема и систематизује податке и информације неопходне за израду плана контроле. Ажурира податке о броју продајних места која подлежу фискализацији и у вези са тим израђује потребне
извештаје. Врши електронско учитавање података у апликацију за праћење
стања залиха у акцизним складиштима и израда извештаја; обавља и друге
послове по налогу начелника одељења.
Услови за наведено радно место: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља природно
- математичких или техничко - технолошких наука или друштвено - хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 1 године,
оспособљеност за рад на рачунару.
Радно место разврстано у звање: млађи порески инспектор.

Бесплатна публикација о запошљавању

4. Порески инспектор теренске контроле 2 (члан
176 тачка 443), Одељење за теренску контролу,
Одсек за контролу производне и прерађивачке
индустрије, Центар за велике пореске обвезнике
1 извршилац

Опис послова: обавља мање сложене послове теренске контроле са
средњим нивоом одговорности и самосталности: припрема теренске контроле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода које
администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак
у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где
се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник,
израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених
незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка,
сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају
Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за наведено радно место: 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 4 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Радно место разврстано у звање: порески инспектор II.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и провера вештине комуникације усмено путем разговора.

5. Аналитичко - порески послови теренске
контроле (члан 176 тачка 444), Одељење за
теренску контролу, Одсек за контролу производне
и прерађивачке индустрије, Центар за велике
пореске обвезнике
1 извршилац

Опис послова: обавља најједноставније послове теренске контроле уз редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединачним упутствима: припрема теренске контроле према добијеном налогу, обавља теренску
контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, сачињава извештај о
чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је
извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији;
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за наведено радно место: стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске
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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 1 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Радно место разврстано у звање: млађи порески инспектор.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и провера вештине комуникације усмено путем разговора.

6. Порески инспектор теренске контроле 2 (члан
176 тачка 448), Одељење за теренску контролу,
Одсек за контролу акцизних производа и пружања
услуга, Центар за велике пореске обвезнике
1 извршилац

Опис послова: обавља мање сложене послове теренске контроле са
средњим нивоом одговорности и самосталности: припрема теренске контроле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода које
администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у
месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се
врши контрола, израда записника и допунског записника, разматрање приговора на записник, нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа
сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају пореској
полицији; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за наведено радно место: 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 4 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Радно место разврстано у звање: порески инспектор II.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и провера вештине комуникације усмено путем разговора.

7. Порески инспектор теренске контроле (члан 176
тачка 449), Одељење за теренску контролу, Одсек
за контролу акцизних производа и пружања услуга,
Центар за велике пореске обвезнике
1 извршилац

Опис послова: обавља једноставније послове теренске контроле са
средњим нивоом одговорности и самосталности: припрема теренске контроле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода које
администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак
у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где
се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник,
израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених
незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка,
сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају
Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за наведено радно место: 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 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Радно место разврстано у звање: порески инспектор.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и провера вештине комуникације усмено путем разговора.

8. Начелник одељења
(члан 176 тачка 451), Одељење за канцеларијску
контролу, Центар за велике пореске обвезнике
1 извршилац

Опис послова: руководи радом Одељења; обједињава и усмерава рад организационих јединица у Одељењу, стара се о благовремености, законитости
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и правилности рада, распоређује и прати извршење радних задатака, пружа
стручну помоћ извршиоцима и учествује у изради најсложенијих предмета;
прати прописе, управну и судску праксу, иницира измене постојећих законских и подзаконских аката и методолошких упутстава; обавља и друге послове по налогу директора Центра.
Услови за наведено радно место: 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 9 година, оспособљеност за рад на рачунару, комуникативност и систематичност у раду, поседовање организационих и руководећих способности.
Радно место разврстано у звање: главни порески саветник.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и провера вештине комуникације усмено путем разговора.

9. Аналитички послови (члан 176 тачка 452),
Одељење за канцеларијску контролу, Центар за
велике пореске обвезнике
1 извршилац

Опис послова: обавља аналитичке, административно - техничке и статистичко - евиденционе послове за потребе Одељења, обједињавање података
и израде извештаја, обавља и друге послове по налогу начелника одељења.
Услови за наведено радно место: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено
- хуманистичких наука, природно - математичких или техничко - технолошких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на основним студијама у трајању до 3 године,
положен државни стручни испит, најмање 9 месеци радног искуства у струци,
оспособљеност за рад на рачунару.
Радно место разврстано у звање: млађи порезник - стручни сарадник.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и провера вештине комуникације усмено путем разговора.

10. Аналитичко - порески послови канцеларијске
контроле (члан 176 тачка 458), Одељење за
канцеларијску контролу, Одсек за канцеларијску
контролу, Центар за велике пореске обвезнике
2 извршиоца

Опис послова: обавља најједноставније послове канцеларијске контроле уз
редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединачним упуствима: контрола података исказаних у пореским пријавама по свим врстама
јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом; сачињава
записнике о учешћу странке у поступку канцеларијске контроле и записнике о извршеној канцеларијској контроли; сачињава нацрте решења ради
отклањања неправилности утврђених у поступку контроле, иницира покретање прекршајног поступка; сачињава извештаје о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, које достављају Пореској полицији, даје изјашњења по изјављеним
жалбама на решења донета у првостепеном поступку, пружа информације и
стручну помоћ пореским обвезницима у вези са применом пореских прописа
у складу са законом, покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а;
обавља и друге послове по налогу начелника одељења.
Услови за наведено радно место: 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 1 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Радно место разврстано у звање: млађи порески инспектор.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и провера вештине комуникације усмено путем разговора.
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11. Послови комуникације и сервис пореских
обвезника (члан 176 тачка 481), Одељење за
комуникацију, сервис пореских обвезника и правну
помоћ, Одсек за комуникацију и сервис пореских
обвезника, Центар за велике пореске обвезнике
1 извршилац

Опис послова: обавља послове организације и планирања врсте и начина комуникације са пореским обвезницима, припрема материјала и израда стручних текстова за месечну публикацију (Билтен). Уређује део сајта
Пореске управе, односно линк ЦВПО. Прилагођава и припрема материјал за
објављивање на Интранету ЦВПО и учествује у изради и праћењу развоја
Интранета. Обезбеђује потребне формуларе/обрасце пореских пријава за
пореске обвезнике; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за наведено радно место: стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке или у оквиру образовно - научног поља
друштвено - хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од
најмање 1 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Радно место разврстано у звање: млађи порески инспектор.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и провера вештине комуникације усмено путем разговора.
III Место рада:
Центар за велике пореске обвезнике, Београд, Краља Милана 5
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија - Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике, Београд, Краља Милана 5, са назнаком: „За јавни конкурс“, лично или
препоручено поштом.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Маријана Макевић, број тел. 011/3330-939, Министарство финансија - Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике.
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“.
Услови за рад: 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.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места под
ред. бр. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
- 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.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место под
ред. бр. 3:
-

пријава са биографијом;
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.

Напомене за радна места под ред. бр. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11: За
наведена 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 тај исти положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у
фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене
пријаве биће одбачене. Кандидати који конкуришу на више радних места
подносе појединачне пријаве за свако радно место са траженим документима
за то радно место.
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Напомене за радно место под ред. бр. 3: За наведено радно место радни
однос се заснива на одређено време ради оспособљавања приправника за
самосталан рад у струци, и то у трајању од 1 године.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у
фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене
пријаве биће одбачене.

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3300-551

Комунални инспектор

за рад у Одељењу за комуналне послове и комуналну
инспекцију, на одређено време због повећаног обима посла
у трајању од једне године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - висока стручна спрема; положен државни и стручни испит по Програму за вишу и високу стручну спрему; најмање
3 године радног искуства; да је кандидат држављанин Републике Србије;
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве са потребним доказима, оригинал или оверене копије, подносе се Управи градске Општине Стари град, на наведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања, а о пријавама ће се одлучити у року од 15 дана
од дана истека рока оглашавања. Контакт телефон за информације у вези
огласа: 011/3300-551.

Бор
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Стамбени послови и послови правне помоћи

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена, односно
на основним студијама у трајању најмање четири године, друштвеног смера; дипломирани правник; 1 година радног стажа; држављанство Републике
Србије; пунолетство; 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. Документа поднети у оригиналу или у овереном препису.
Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Јагодина
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови радних односа

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: Виша школска спрема - VI степен стручне спреме, I степен правног
факултета или виша управна школа, најмање 1 година радног стажа и положен државни стручни испит.

Хигијеничар

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: oсновна школа и 6 месеци радног стажа.
ОСТАЛО: поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из
члана 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. Пријава на оглас са доказима о испуњавању услова подноси се у року
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу.
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Кикинда

Ле с к о в а ц

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ

24420 Кањижа, Главни трг 1

Шеф Одељења за инспекцијско надзорне послове
на одређено време на годину дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије - мастер или дипломирани
инжењер технологије који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, три године радног стажа, положен државни стручни испит, пробни рад од три месеца, знање језика који
су у службеној употреби на територији Општине. Осим наведених услова,
кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, да против лица није стављен захтев за покретање истраге, одређених истражних радњи и да није подигнута оптужница
или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа: оверену
копију дипломе факултета, оверену копију уверења о положеном државном
стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, оверену копију уверења
о држављанству, оверену копију извода из матичне књиге рођених, уверење
о здравственој способности - не старије од шест месеци, уверење да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, уверење да против лица није стављен захтев за покретање
истраге, одређених истражних радњи и да није подигнута оптужница или
оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној
дужности. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену
адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на јавни оглас за шефа
Одељења за инспекцијско - надзорне послове“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Косовск а Митровиц а
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОРАХОВАЦ
38430 Ораховац, Драгутина Јанковића бб

Објављује оглас за попуну упражњених радних места у Општинској
управи Општине Ораховац:

Референт за послове културе и физичке културе
УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: IV
степен стручне спреме, друштвеног смера, положен стручни испит, 1 година радног искуства и поседовање вештина извођења програма на музичким
инструментима.

Референт за бирачке спискове
УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, друштвеног смера, положен стручни испит, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе следећа документа: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној
стручној спреми; уверење да нису осуђивани или да се против њих не води
кривични поступак и да испуњавају друге услове прописане Правилником
о систематизацији послова. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, а захтеве са траженом документацијом слати на
адресу: Привремени орган Општине Ораховац (Пријава по огласу), Драгутина
Јанковића бб, 38430, Ораховац.

Национална служба
за запошљавање

16240 Медвеђа, Солунских ратника бб
тел. 016/891-921

Самостални стручни сарадник за послове
надзора на изградњи и реконструкцији објеката
високоградње, водоснабдевања, канализационе
инфраструктуре, локалних и некатегорисаних
путева и улица
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен грађевински факултет, положен стручни испит, државни испит, лиценца 412 и 413 и најмање пет година
радног искуства у струци; да је кандидат држављанин Републике Србије; да
је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у предузећу. Уз пријаву приложити
у оригиналу или у овереним фотокопијама следећу документацију: кратку
биографију кандидата (CV); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење; уверење да кандидат није осуђиван; диплому, оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом стручном образовању; уверење о положеном испиту за рад у државним органима; уверење о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију радне књижице као доказ
о дужини радног стажа; пријаве са потребном документацијом поднети на
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас - не отварај“. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. За сва
ближа обавештења обратити се на бројеве тел. 016/891-921 или 016/891-922,
радним данима, у времену од 07,30 до 15,30 часова.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9/11

Извршилац за административно - стручне и
канцеларијске послове Управе и Фонда за заштиту
животне средине
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа, гимназија, пољопривредна, хемијска и економска школа; познавање рада на рачунару; 1 година радног искуства; положен државни стручни испит за рад у органима државне
управе и локалне самоуправе. Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 1) оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми;
2) да поседују општу здравствену способност (лекарско уверење); 3) извод
из матичне књиге рођених; 4) уверење о држављанству; 5) уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу; 6) уверење о положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе и локалне самоуправе; 7) оверену фотокопију радне књижице; 8) сертификат о познавању рада на рачунару. Поднета
документација из ст. 2, 3, 4 и 5 не сме бити старија од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ниш
ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА - УПРАВА
18000 Ниш, Париске комуне бб

Послови протокола

за рад у Одељењу за послове кабинета председника
Градске општине и заједничке послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет друштвеног смера и најмање
једна година радног искуства.

Послови писарнице

за рад у Одељењу за послове кабинета председника
Градске општине и заједничке послове
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног или техничког усмерења и
најмање 6 месеци радног искуства.

Послови извршења буџета

за рад у Одељењу за финансије и развој
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет и најмање једна
година радног искуства у струци.
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Комунални послови 1

за рад у Одељењу за правне, скупштинске и комуналне
послове
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, први степен правног, економског или
факултета техничког усмерења и најмање једна година радног искуства.

Комунални послови 2

за рад у Одељењу за правне, скупштинске и комуналне
послове
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, први степен факултета - правног или
техничког усмерења и најмање једна година радног искуства.

Комунални послови 3

за рад у Одељењу за правне, скупштинске и комуналне
послове
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, природног, техничког или друштвеног
усмерења и најмање 6 месеци радног искуства.

Комунални послови 3 (приправник)

за рад у Одељењу за правне, скупштинске и комуналне
послове, на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, природног, техничког или друштвеног
усмерења.

Хигијеничар

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: поред општих услова, за сва радна места, кандидати треба да
испуњавају и посебне услове: да су држављани РС; да су пунолетни; да имају
општу здравствену способност; да имају прописану стручну спрему; да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у
државном органу; да испуњавају друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Тестирање и
обављање разговора са пријављеним кандидатима који испуњавају услове
огласа, вршиће се на основу позива који ће бити објављен на сајту Градске
општине Медијана. Учесници огласа дужни су да уз пријаву приложе: оверену фотокопију дипломе и друге доказе о испуњености посебних услова из
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
И УСВОЈЕЊЕ НИШ
18000 Ниш, Гутенбергова 4а
тел. 018/215-057

Саветник за хранитељство, са звањем: социјални
радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник, 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, познавање рада на рачунару. Уз пријаву доставити: доказ о стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу; доказ о здравственој способности; оверену фотокопију радне књижице. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ
21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 4
тел. 021/772-222

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, туристичког смера, најмање 2 године радног искуства у туризму, познавање рада на рачунару, добро познавање енглеског језика, држављанство Републике Србије, да нема законских
сметњи за именовање, организационе способности. Уз пријаву доставити:
диплому о завршеном факултету, копију радне књижице или потврду послодавца, уверење о завршеном курсу или копију индекса о положеном испиту
из информатике, уверење о завршеном курсу или копију индекса са оценом о
положеном испиту из енглеског језика, уверење о држављанству, потврду о
некажњавању коју издаје МУП - суд, CV. Пријаве са пратећом документацијом
доставити на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-120

Стручни сарадник за управне послове у области
водопривреде - приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама грађевинског инжењерства (дипл. инж. грађевинарства, смер индустријске или хидроградње) или
биотехничких наука (дипл. инж. пољопривреде, смер уређења и заштите
вода у пољопривреди) 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 пољопривреду, водопривреду и шумарство. Рок
за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 31. октобра 2013. године, а истиче 14. новембра 2013. године. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Оливера Крчо, самостални стручни сарадник II за правне
послове, број телефона: 021/4874-120. 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); фотокопију радне књижице. Кандидат који буде
изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности - не старије од 6 месеци.

ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-843

Хигијеничарка

Нови Са д
ДОПУНА КОНКУРСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

214000 Бачка Паланка, Југословенске армије 23
Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
допуњава се у делу УСЛОВИ, где је услед техничке грешке изостављено: „и психолошких наука“. Конкурс траје до 30.10.2013. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до повратка привремено одсутних
запослених
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање и пробни рад од шест месеци. 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 директор
Управе за заједничке послове покрајинских органа. Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама

30.10.2013. | Број 541 |

15

Администрација и управа
„Послови“. Рок почиње да тече 31. октобра 2013. године, а истиче 14. новембра 2013. године. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке
послове покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. Име
лица задуженог за давање обавештења о огласу: Бојана Мишковић, стручни
сарадник за радне односе, број тел. 021/4874-843. 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.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
21300 Беочин, Светосавска 25
тел. 021/870-260

Начелник Општинске управе Општине Беочин
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава посебне услове предвиђене чл. 54 став
2 Закона о локалној самоуправи: завршен правни факултет; положен стручни
испит за рад у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства
у струци. Поред наведених посебних услова, кандидат мора да испуњава и
опште услове предвиђене чл. 6 став 1 Закона о радним односима у државним органима: држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; општа здравствена способност. Послови начелника Општинске
управе: представља управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно
обављање послова, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара се обезбеђивању услова рада, доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, уз претходну сагласност Општинског
већа. Уз пријаву доставити: кратку биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
диплому правног факултета; уверење о положеном стручном испиту; уверење да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење о
некажњавању (не старије од 6 месеци); оверену копију радне књижице (као
доказ о радном искуству); очитану личну карту или оверену копију личне
карте. Пријаву са пропратном документацијом доставити у оригиналу или у
овереној копији, док изабрани кандидат има обавезу да пре уручења решења
о постављењу достави и уверење о општој здравственој способности (издаје
надлежна здравствена установа). Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе у затвореној
коверти, са назнаком да се ради о пријави на оглас, препоручено поштом,
на адресу: Светосавска 25, 21300 Беочин или преко писарнице Општинске
управе Беочин, на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Лице задужено за давање обавештења о огласу је
дипломирани правник Татјана Симић, број телефона: 021/870-260.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 4
тел. 021/770-777

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни (библиотечки) испит,
најмање 5 година радног искуства у култури, да нема законских сметњи за
именовање. Кандидат за директора је дужан да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације. Уз пријаву са биографијом поднети: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење/диплому о стеченом образовању, уверење о положеном
стручном испиту, уверење о дужини радног стажа, потврду о некажњавању.
Сва документа морају бити оригинал или оверене фотокопије - не старије
од 6 месеци. Пријаве са пратећом документацијом доставити у затвореним
ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за пријављивање је 15
дана.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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Пирот
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Бранка Радичевића 1

Директор
УСЛОВИ: За избор директора утврђују се следећи услови: висока стручна
спрема; три године радног искуства; да се против њега не води кривични и
истражни поступак и да није подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. Конкурсна документација за избор директора Народног
позоришта треба да садржи: предлог програма рада и развоја установе
за период од четири године; оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице или доказ о радном
искуству; биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност
из делокруга рада установе 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) за кривична
дела која се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену
копију личне карте и доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве поднети
на адресу: Народно позориште Пирот, Бранка Радичевића 1, 18300 Пирот, са
назнаком: „Управном одбору - за конкурс за избор директора“. Управни одбор
прегледаће све пристигле пријаве и у року од 30 дана од дана завршетка конкурса извршити избор кандидата и предложити оснивачу СО Пирот кандидата
за директора установе Народно позориште Пирот.

Пож аревац
ЈАВНА УСТАНОВА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 3

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан, пословно способан, да је држављанин
Републике Србије; високо образовање; да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности; да му није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је претежна делатност установе; да није
руководио установом или предузећем које је пословало са губитком; да уз
пријаву на конкурс поднесе програм развоја и повећања добити установе.
Послови директора: заступа и представља Спортски центар, руководи пословањем Спортског центра, организује и усклађује процес рада у њему, извршава одлуке и закључке Управног одбора, предлаже пословну политику и мере
за њено спровођење, одговоран је за мере заштите на раду, предузима мере
за извршавање програма, планова и радних задатака, стара се о законитости
рада Спортског центра, стара се о испуњавању законом прописаних обавеза
Спортског центра, односно обавеза утврђених уговорима или на други начин,
извештава Управни одбор о пословању, као и резултатима рада запослених
у Спортском центру, доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова уз сагласност председника Општине,
предлаже Управном одбору доношење осталих општих аката Спортског центра, стара се о обезбеђењу услова за успешан рад Управног одбора и других
органа Спортског центра, обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом, обавља и све друге радње по налогу оснивача и Управног одбора, а
у складу са Законом и Статутом. Мандат директора траје 4 године, а место
рада је Велико Градиште. Рок за подношење пријава је 15 дана, а почиње да
тече наредног дана од дана објављивања. Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверење о држављанству; диплома о стручној спреми; исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство); радна књижица; уверење МУП-а да лице није осуђивано, програм
развоја и повећања добити установе. Сви докази прилажу се у оригиналу или
у фотокопији која је оверена у општини или у суду. Пријаве се подносе препорученом пошиљком, поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора - не отварај“. Пријаве се могу
поднети и лично у просторијама установе, сваког радног дана, у времену од
08,00 до 13,00 часова. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
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Администрација и управа
оригиналу или у фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене. Изборни поступак
може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са
кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Овај оглас објављује се и на званичној интернет
презентацији Општине Велико Градиште: www.velikogradiste.оrg.rs и Јавне
установе Спортски центар Велико Градиште: http://www.juscentarvg.com.

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

место под бр. 1), доказ о радном искуству (за радно место под бр. 1), извод
из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 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 (уверење издато од МУП-а - надлежна полицијска управа,
не старије од 6 месеци), копију личне карте и лекарско уверење (за кандидата који буде изабран). Пријава са потребним доказима о испуњавању
наведених услова, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место _________“,
доставља се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом, на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1,
22320 Инђија или лично на шалтеру бр. 1 пријемне канцеларије, са назнаком
за које радно место. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Послови спровођења планова

за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште у
Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинскоправне послове
на одређено време до 6 месеци, ради замене раднице на
боловању
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије),
архитектонски факултет или просторни планер, радно искуство од најмање 2
године, као и положен стручни испит за рад у државним органима. Лица које
се пријављују на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесу и доказе да испуњавају опште услове прописане
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, као и да познају
проблематику из тражене области. 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 новом 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 овог огласа). Рок за подношење пријава
је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији од стране суда или надлежног органа управе, као и непотпуне, неуредне
и неблаговреме пријаве неће бити разматране. 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.

Сремска Митровица
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
22320 Инђија, Цара Душана 1

1. Стручно-административни послови

за потребе председника Општине, у Одељењу за општу
управу и заједничке послове
УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студијама другог
степена из области правних наука или економских наука (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипл. правник или дипл. економиста са стеченим образовањем
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе,
познавање рада на рачунару.

2. Администратор call центра

за рад у Одељењу за општу управу и заједничке послове, на
одређено време у својству приправника од 12 месеци
УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студијама првог
степена из области економских наука или менаџмента (основне академске
студије, основне струковне студије), односно економиста или менаџер са
стеченим образовањем на основним студијама у трајању до три године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и опште
услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз
пријаву и биографију кандидат подноси следеће доказе, у оригиналу или у
овереној копији: доказ о завршеној одговарајућој стручној спреми; доказ о
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (за радно
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Ужице
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Сарадник за одбрану и ванредне ситуације
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: висока (виша) стручна спрема - VI степен, економске струке; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит за
рад у државном органу.

Референт за послове техничке обраде и евиденције
у области грађанства, инфраструктуре и
легализације
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - грађевинске струке; најмање 1 година радног искуства у струци; положен стручни испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: Поред оверене фотокопије дипломе (уверења) о стеченом (високом, вишем, средњем) 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: извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; доказ о општој
здравственој способности; доказ да 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“.

З а ј еч а р
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Немањина бб
тел. 018/830-436

Водитељ случаја - психолог
УСЛОВИ: високо образовање - VII/1 степен стручне спреме, струке: психолог и најмање 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, завршен акредитован програм за водитеља случаја. Уз пријаву доставити: пријаву на конкурс, диплому о стеченој стручној спреми и потврду о
радном искуству у струци. Кандидати треба да доставе и доказе о испуњавању општих услова који их чине подобним за рад у установама социјалне
заштите: да су пунолетни (извод из матичне књиге рођених), да су држављани РС (држављанство - не старије од 6 месеци), да имају општу здравствену
способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело који их чини неподобним за
обављање послова у државном органу, као и да се не води истрага. Пријаве
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
30.10.2013. | Број 541 |
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Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Трговина и услуге
„УНИКА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 134г
тел. 064/8919-007
e-mail: zeljko.peric@uniqа.rs

Сарадник ексклузивне продаје осигурања
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен - економски техничар, комерцијални техничар; VI/1 степен - машински инжењер; инжењер електротехнике за електронику; сарадник у продаји животног осигурања на терену; основна информатичка обука
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); теренски рад; пробни рад 6 месеци;
пожељно искуство у продаји. Рок за пријаву је до попуне радних места. Пријаве се шаљу мејлом.

„АУТО-КУЋА ГУДАЛОВИЋ“ ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1
тел. 011/3187-186, 066/8404-400

Ауто-механичар на линији техничког прегледа
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно
искуство 12 месеци на линији техничког прегледа (контролор), возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на наведену адресу или на и-мејл: drago.
gudalovic@akgudalovic.rs, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„SEZAM TRADE“ DOO

11070 Нови Београд, Партизанске авијације 35/9

Помоћник тапетара

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,тапетар-декоратер.

МЕЊАЧНИЦА „СЛАЂА 13“
Слађана Апић, предузетник
22000 Сремска Митровица

Мењач новца

Кројач-шивач у тапетарији

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кројач.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на струку, три месеца радног
искуства и сертификат Народне банке о обављању мењачких послова.

„АSSЕSSMENT SYSTEMS SERBIJA“ DОО

UNIQА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АД БЕОГРАД

на одређено време од 3 месеца

11000 Београд, Милутина Миланковића 134
тел. 064/8919-007
e-mail: zeljko.peric@uniqа.rs

Сарадник ексклузивне продаје осигурања

за рад у експозитури у Суботици, на одређено време од 6
месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV до VII степен стручне спреме, без обзира на профил, рад на
рачунару - Оffice пакет, пожељно радно искуство у продаји, вештина продаје
у директном контакту са клијентима, комуникативност. Радне биографије слати на e-mail: zeljko.peric@uniqа.rs. Конкурс је отворен до 15.12.2013. године.

24000 Суботица, Трг цара Јована Ненада 15

Координатор канцеларије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економске струке, рад на рачунару (МS
Оffice, Аdobe Photoshop, Аdobe Illustrator), возачка дозвола „Б“ категорије,
енглески језик - виши конверзацијски ниво, предност са Ц1 сертификатом,
пробни рад 3 месеца, могућност заснивања сталног радног односа. Радне
биографије слати на е-mail: hr@а-systems.rs, најкасније до 06.11.2013. године.

Грађевинарство и индустрија
ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЛАНУМ“ АД

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАПРЕДАК“
18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

11080 Земун, 22. октобра 15
тел. 011/2108-618
e-mail: kadrovska@planum.rs

ВКВ и КВ минер

Инкасант

на одређено време од 6 месеци

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

УСЛОВИ: IV-III степен стручне спреме, економски техничар, водоинсталатер,
радно искуство 6 месеци.

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

Грађевински радник

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 од 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, грађевинске струке, радно искуство 6
месеци.

„IC CERTIFICATION CENTER“ DOO
„АЛБА ИНВЕСТ“ ДОО

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10к

Материјални књиговођа

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рачуновођа, пожељно радно искуство,
познавање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет), знање енглеског језика (средњи ниво), пожељно познавање програма за угоститељство materials
conrol, пробни рад 6 месеци. Пријаве слати на и-мејл: gordana.markovic@
falkensteiner.com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.
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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.

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

Грађевинарство и индустрија

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

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

„KROMA LTD“ DОО

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 38
тел. 011/313-21-00

Mеталостругар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 2
године. Пријаве слати на е-mail: info@kroma.cо.rs.

„СФИНГА - ПРО“ ДОО

26000 Панчево, Трг краља Петра I 6
тел. 060/5009-013
е-mail: info@sfinga-pro.оrg.rs

Дипломирани инжењер заштите на раду
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер заштите на раду, VII/1 степен,
техничко-технолошке, природно-математичке и медицинске науке, возачка
дозвола „Б“ категорије, обука за безбедност и здравље на раду уз полагање
стручног испита, три године радног искуства. Пријаве слати на е-mail: info@
sfinga-pro.оrg.rs до 15.11.2013. године. Особа за контакт: Стојанов Саша.

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ СУБОТИЦА ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2
тел. 024/623-200

Инжењер за заваривање
на одређено време

Опис посла: анализира постојеће и доступне технолошке поступке у заваривању, анализира производе (шинска возила, процесну и транспортну опрему)
и сл., одговоран је за развој, планирање и примену захтева из стандарда
специјалног процеса заваривања у предузећу, прати трендове развоја нових
технологија, врши израду технологије заваривања WPS, израду радних упутстава, дефинише методу и обим испитивања са и без разарања, дефинише
технолошки процес заваривања, дефинише радне пробе заваривача и провере стручне оспособљености заваривача, врши одобравање и комплетирање
документације у складу са ЕN ISO 3834, ЕN 14731 и ЕN 15085, врши адекватну
проверу и оцену стручне и организаторске способности инструктора заваривања и оспособљености заваривача за распоређивање на радна места у
производњи, одговоран је за обуку и оспособљавање заваривача, одговоран
је за израду технологије заваривања за потребе процеса производње, руководи планирањем, организацијом и обуком у школи заваривања, руководи
процедуром око поседовања уверења за завариваче и заваривачку опрему,
одговоран је за комплетан надзор примене технологије заваривања.

„METAL CORP“ DОО STARA MORAVICA
24340 Стара Моравица, Кудељарска бб
тел. 062/349-710
е-mail: tihimrvelj@gmail.com

Машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1, VI/2 степен стручности, машинске струке, машински инжењер,
машински инжењер контруктор или IV степен стручне спреме, матурант гимназије, завршена обука web design (Photoshop, Dreamwеaver, HRLM и CSS).

Машинбравар

на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ механичар, машиниста или машинбравар. Пријаве слати на е-mail: tihimrvelj@gmail.com или се јавити на број
телефона: 062/349-710.

ПИК „МОРАВИЦА“ АД

34340 Стара Моравица, Сомборски пут бб
тел. 024/741-045
е-mail: rozsa.sarajlic@pikmoravica.rs

Дипломирани економиста - приправник
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за општу
економију, банкарство и финансије, мастер економиста или дипломирани
економиста, енглески језик - средњи ниво, основна информатичка обука
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), возачка дозвола „Б“ категорије.

Дипломирани агроном - приправник
на одређено време

УСЛОВУИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани пољопривредни
инжењер за производњу биља, возачка дозвола „Б“ категорије, основна
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик
- средњи ниво.

Инжењер електротехнике - приправник
на одређено време

УСЛОВУИ: VI/1, VI/2 степен, инжењер електротехнике за електронику,
инжењер електротехнике и рачунарства, инжењер електротехнике за рачунарску технику, возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - средњи ниво. Радне
биографије слати на е-mail: rozsa.sarajlic@pikmoravica.rs.

Обука за
активно
тражење
посла

УСЛОВИ: Виша или висока школска спрема - машинског или електро смера, уверење међународног инжењера за заваривање, потребно је претходно
радно искуство минимум 3 године на пословима у струци и на пословима
намењених инжењеру заваривања, добро знање рада на рачунару - основни пакет (Word, Excel, mail, Интернет), активно знање једног страног језика
(енглески/немачки), висок ниво одговорности према послу, тачност, активна
ангажованост, уредност и спремност за тимски рад, аналитичко и пословно
размишљање, кооперативност, комуникативност, одлучност и самосталност
у раду, добре организационе способности и спремност на стално усавршавање. Ако испуњавате услове и сматрате да бисте својим знањем допринели
даљем развоју пословања наше компаније, молимо вас да пријаву и биографију пошаљете на е-mail: info@tvbratstvo.rs или на горенаведену адресу, до
15.11.2013. године. Само кандитати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор.

Стекните
конкурентску
предност

Бесплатна публикација о запошљавању
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Медицина

Mедицина
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА „ХОЛИМЕД“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
место рада: Земун - Батајница

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

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.

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

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби хирургије, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар
општег смера, са положеним стручним испитом или IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера, са положеним стручним
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о траженој стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење; 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.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене
8 извршилаца

УСЛОВИ: IV Обука
степен стручнеза
спреме; медицинска школа - педијатријског или
општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуактивно
ства. Кандидати
су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о
положеном тражење
стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве
се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на посла
конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на одређено
време по основу замене, 8 извршилаца“. Неблаговремене и непотпуне прија-

ДОМ ЗДРАВЉА „Др НИКОЛА ЏАМИЋ“
36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21
тел. 036/611-245

1. Специјалиста ортопедије вилица
на одређено време од 6 месеци

Опис посла: врши преглед који се састоји у узимању анамнезе, преглед зуба
и меких делова; узима отиске са загрижајем за израду сокли које служе као
медицинска и стручна документација; обавља контролне, консултативне и
систематске прегледе; ради на анализи профила, кефалометријску анализу,
чита теленрентгенску анализу и утврђује да ли су промене денталне или
скелетне природе; узима отиске за израду апарата, одређује конструкциони загрижај, ради на откривању неправилности зуба и вилица, у свом раду
користи активну и пасивну функционалну терапију и помоћна помагала, ради
на стручном усавршавању и здравственом просвећивању, при предаји апарата даје упутство родитељима детета о ношењу апарата и његовом одржавању, врши редовне реадаптације предатих апарата, потписује налоге за
оверу код надлежног СИЗ-а, контролише документацију и извештаје и сл;
ради и друге послове у оквиру своје специјалности по налогу начелника
Службе.

2. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци

3. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца

Опис посла: даје потребна обавештења пацијентима која се односе на рад
службе опште медицине; прима књижице од пацијената уз приложену личну карту, проверава њену исправност и врши дистрибуцију пацијената по
ординацијама; отвара картоне по регистру, узима картоне из картотеке и
враћа их; разноси здравствене књижице по ординацијама и уписује у протокол пацијенте пролазнике који немају здравствене картоне; попуњава све
рецепте, дознаке, упуте, лекарска уверења и осталу медицинску документацију; врши месечно достављање текуће евиденције и месечних збирних
извештаја, врши наплату услуга и одговара за печат, према потреби обавља
послове терапије у одељењу за инјекције; задужује се и одговара за признанице, обавља и друге послове из своје струке по налогу начелника Службе,
директора и главне сестре - техничара Службе.

4. КВ возач санитетског возила
на одређено време од 6 месеци

Опис посла: врши све послове возача у оквиру своје категорије; врши хитне
поправке на возилу којим је задужен у границама својих стручних и практичних знања и могућности; брине о стању возила, хигијени, активно брине о стању болесника и коначном смештају; активно учествује у транспорту
болесника, односну при уласку и изласку болесника из кола; обавља и друге
послове по налагу шефа возног парка, начелника и захтева радног места.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: завршен стоматолошки факултет и положен стручни испит, завршена специјализација из ортопедије вилица; за радна места под бр. 2 и 3: завршена медицинска школа општег смера и положен
стручни испит; за радно место под бр. 4: завршена школа за КВ возача или III
степен, саобраћајне струке. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
за радна места под бр. 1, 2 и 3 - оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, за специјалисту ортопедија вилица - оверено уверење о завршеној специјализацији
из ортопедије вилица; за радно место под бр. 4: оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи и фотокопију возачке дозволе. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ве неће се узимати у разматрање.
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Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Медицинска сестра - техничар
Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи смер; положен стручни испит за звање: медицински техничар; шест месеци радног
искуства у струци. Кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи - општи смер; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту за звање: медицински техничар и кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Лабораторијски техничар

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ДОМ ЗДРАВЉА
18412 Житорађа, Топлички хероји 65
тел. 027/8362-747

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“, за
радна места: доктор медицине и медицинска сестра, на одређено
време, поништава се у целости.

ЗУ АПОТЕКА „АПОЛО“
24435 Мол, ЈНА бр. 58/А
тел. 024/853-412

Фармацеут

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут.Место рада је
Ада - Мол. Лице за контакт је Сабо Силвија.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - лабораторијски смер;
положен стручни испит за звање: лабораторијски техничар; шест месеци радног искуства у струци. Кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи, смер за лабораторијске техничаре;
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање: лабораторијски
техничар и кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 328

ОСТАЛО: пријаве се подносе поштом, на наведену адресу Болнице. Пријаве
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА „КАРАЏИЋ“
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.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Возач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“ или „Ц“ категорије; пробни рад три месеца; најмање две године радног искуства. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи у трогодишњем трајању; фотокопију
возачке дозволе „Б“ или „Ц“ категорије; фотокопију извода из матичне књиге
рођених/венчаних; фотокопију радне књижице. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, са назнаком: „Пријава на
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

АПОТЕКА „АНТИЋ“

18300 Пирот, Лава Толстоја 1б

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет у
звању дипломирани фармацеут, пожељно је да лице има стручни испит.

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа
фармацеутског смера, пожељно је да лице има положен стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе следећу документацију: копију дипломе о стеченом стручном звању и копију уверења о положеном стручном испиту, уколико исту поседују. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или поштом, на
адресу Апотеке или на е-mail: аpotekaantic@yаhoo.com.

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
1. Доктор медицине

уз пробни рад од три месеца
2 извршиоца

2. Доктор стоматологије

уз пробни рад од три месеца

3. Стоматолошка сестра

уз пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да
испуњава и следеће посебне услове - за радно место под бр. 1: VII/1 степен
стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, упис
у именик коморе, добијено, односно обновљено одобрење за самосталан рад;
за радно место под бр. 2: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит, упис у именик коморе, добијено,
односно обновљено одобрење за самосталан рад; за радно место под бр. 3:
завршена средња медицинска школа - IV степен, смер стоматолошка сестра
- зубни техничар, положен стручни испит, упис у именик коморе, добијено,
односно обновљено одобрење за самосталан рад. Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас подносе следећа документа: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, кратку биографију, са адресом, контакт
телефоном - CV, диплому о завршеном факултету или средњој школи (у овереној фотокопији), уверење о положеном стручном испиту (у овереној фотокопији), дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе (у овереној
фотокопији), лекарско уверење (подноси кандидат који буде био изабран на
конкурсу), потврду о радном искуству по положеном стручном испиту у пружању здравствене заштите. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас могу се поднети лично у Дому
здравља Бујановац, Карађорђа Петровића 328, Бујановац, сваког радног
дана, у времену од 07,00 до 14,00 часова или послати препоручено поштом,
на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983

Медицински техничар

са завршеном вишом медицинском школом
4 извршиоца

Медицински техничар

са завршеном средњом медицинском школом
5 извршилаца
УСЛОВИ: VI/IV степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца (уколико је кандидат поседује). Опис послова је предвиђен систематизацијом
послова ЗЦ Петровац за послове са завршеном вишом или средњом медицинском школом, за секундарни ниво здравствене заштите. Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној вишој/средњој
медицинској школи, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу:
ЗЦ Петровац, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у
правну службу ЗЦ Петровац. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање при избору кандидата.
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Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СОКОБАЊА“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Фармацеут

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

Доктор медицине

на одређено време од 3 месеца

за рад у ИО Опште болнице Ужице у Сјеници

УСЛОВИ: Завршен фармацеутски факултет - VII/1 степен стручне спреме,
положен стручни испит за своје звање; пожељно је да кандидат има радно
искуство у струци, после положеног стручног испита. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном
факултету (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); уверење из Националне
службе за запошљавање; кратку биографију. Уколико кандидат има радно
искуство после положеног стручног испита, доставити потврду послодавца о
радном искуству. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно
у Болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Специјалиста радиолог
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјализација из радиологије
(VII/2 степен стручне спреме), положен стручни испит, положен специјалистички испит, посебна здравствена способност за рад са изворима јонизирајућих зрачења. Критеријум за оцену кандидата: просечна оцена током
студија, дужина студирања, радно искуство у струци, положен испит за
научно звање магистра или доктора наука - ако кандидат поседује наведена
звања. Избор између пријављених кандидата врши се на основу освојеног
броја бодова применом датих критеријума. Кандидати су обавезни да доставе
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету и додатним образовањима
(дипломе, сертификати, потврде и сл), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, доказ о радном искуству у струци након
положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите или
потврда о волонтерском стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Пријаве са потребном документацијом у затвореним ковертама подносе се на наведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас - радно место
специјалиста радиолог, на неодређено време“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве биће одбијене.

Специјалиста педијатар
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјализација из педијатрије
(VII/2 степен стручне спреме), положен стручни испит, положен специјалистички испит. Критеријум за оцену кандидата: просечна оцена током студија,
дужина студирања, радно искуство у струци, положен испит за научно звање
магистра или доктора наука - ако кандидат поседује наведена звања. Избор
између пријављених кандидата врши се на основу освојеног броја бодова
применом датих критеријума. Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету и додатним образовањима (дипломе,
сертификати, потврде и сл.), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, доказ о радном искуству у струци након положеног
стручног испита на пословима пружања здравствене заштите или потврда о
волонтерском стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве са потребном документацијом, у затвореним ковертама, подносе се на наведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас - радно место специјалиста педијатар, на неодређено време“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
биће одбијене. Оглас је отворен до попуне радних места.

Медицинска сестра - техничар општег смера
за рад у ИО Опште болнице Ужице у Сјеници
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа одговарајућег смера, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету, односно школи; оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту и краћу биографију. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу. На основу члана 36 Закона о
раду и члана 18 Правилника о систематизацији и организацији Здравственог
центра Ужице, пробни рад траје 2 месеца. Одлуку о пријему донеће директор
Здравственог центара, у року од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
Грачаница
тел. 038/64-624

Виши физиотерапеут
на одређено време

УСЛОВИ: виша/висока медицинска школа, смер виши физиотерапеут (VI
степен стручне спреме), положен стручни испит. Заинтересовани кандидати
подносе: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој медицинској школи, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована). Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Грачаница - Грачаница,
са назнаком: „За оглас“ или предати лично у просторијама Дома здравља у
затвореној коверти, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ
38236 Штрпце
тел. 0290/70-850

Логопед
УСЛОВИ: завршене студије у најмање четворогодишњем трајању, дипл.
дефектолог, одсек логопедија - VII степен стручне спреме. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење надлежног суда и
надлежног МУП-а да кандидат није осуђиван, односно да се против њега не
води кривични поступак за дело које га чини неподобним за рад у здравству
и са децом и кратку биографију. Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова
конкурса, доставити архиви Дома здравља, у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ЦЕНТАР „ЖИВЕТИ УСПРАВНО“
21000 Нови Сад, Исе Бајића 6
тел. 021/424-291

Персонална асистенткиња
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, обавезно познавање рада на рачунару, да се кандидат налази на евиденцији незапослених
лица. Послови се односе на асистенцију особи са инвалидитетом у обављању
свакодневних активности. Оглас је отворен до попуне радног места.
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Пољопривреда и ветерина / Наука и образовање

Пољопривреда и ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар

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

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима
прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено 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.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните конкурентску
предност
Бесплатна публикација о запошљавању

Бе о г ра д
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553
Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Доцент за ужу научну област Техничка механика и
теорија конструкција
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Геодетска
картографија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој
припада наставни предмет.

Асистент - студент докторских студија за ужу
научну област Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од три године

Асистент - студент докторских студија за
ужу научну област Грађевински материјали
(технологија бетона и испитивање конструкција)
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира
(студент докторских студија), у складу са чл. 72. став 1. Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, 76/2005).
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити
биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању ванредног - редовног
професора, за предмет Информациони системи у
физичком васпитању и спорту, ужа научна област
Теорија и технологија спорта и физичког васпитања
УСЛОВИ: Избор у звање ванредног професора врши се на период од 5 година. Наставник изабран у звање редовног професора заснива радни однос на
Факултету на неодређено време. Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 63. 64. и 65. Закона о високом образовању РС и да имају завршен Физички
факултет. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник у звању доцента за предмет Теорија
и методика ритмичке гимнастике, ужа научна
област Теорија и технологија спорта и физичког
васпитања
УСЛОВИ: Избор у звање доцента врши се на период од 5 година. Кандидати
треба да испуњавају услове из чл. 63. 64. и 65. Закона о високом образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког васпитања. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
30.10.2013. | Број 541 |
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Општа и неорганска
хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен
хемијски или фармацеутски факултет. Поред наведених услова кандидат
треба да испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу уметничку област - Соло
певање
Редовни професор за ужу уметничку област Виолина
Ванредни професор за ужу уметничку област Клавир
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“

Ванредни професор за ужу уметничку област Виолончело

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/288-94-98

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник техничког и информатичког образовања

Ванредни професор за ужу уметничку област Виолина

Наставник енглеског језика

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник географије

Доцент за ужу уметничку област - Клавир
(упоредни предмет)

на одређено време до повратка радника са боловања
на одређено време до 31.08.2014. године (замена радника
привремено распоређеног на друге послове)

Наставник математике (63%) и информатике (37%)
на одређено време до повратка радника са боловања,
слободних 7 часова информатике, до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник - Просветни гласник“, 11/2012, 15/13), да кандидат испуњава услове
прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
и Законом о изменама и допунама Закона о основама система образовања и
васпитања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 ст 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци); оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; потврду - уверење да кандидат зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пре
доношења одлуке о избору кандидата, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућивани на тест психофизичке провере за рад са децом и ученицима, који
обавља Национална служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаву са неопходном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Tржиштe рада

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Доцент за ужу уметничку област - Клавир
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област - Чембало
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу теоријско-уметничку област Музичка теорија
на одређено време од 5 година

Наставник немачког језика
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије - II степен.

Ванредни професор за ужу научну област Музикологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу стручну област - Солфеђо и методика
наставе солфеђа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије - III степен.

Асистент за ужу уметничку област - Композиција
на одређено време од 3 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене дипломске студије - II степен; кандидат мора бити студент докторских студија.

Аналитички приступ
запошљавању
24

| Број 541 | 30.10.2013.

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Пријаве са наведеном и-мејл адресом, доказима о испуњавању услова конкурса подносе се Факултету музичке уметности,
а попуњени Образац 2 се доставља искуључиво на и-мејл: kadrovska@fmu.
bg.ac.rs. Све информације могу се добити у Општој служби Факултета, на
телефон: 011/3620-760, а Образац 2 се може преузети са сајта Факултета www.fmu.bg.ac.rs. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без потребне документације неће се узимати у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА ЛАЗИЋ“
11406 Влашка, Краља Александра Првог 103
Тел/факс: 011/8201-378
e-mail: blazic@yubc.net

Наставник математике
са 89 % радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат треба
да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавиће школа по службеној дужности. Пријаве са оригиналним документима или овереним копијама
доставити на горенаведену адресу. Неће се разматрати непотпуне пријаве,
пријаве са неовереним фотокопијама и пријаве кандидата који не испуњавају
услове у погледу стручне спреме.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/3637-421

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Друштвена географија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат наука из уже научне области
за коју се бира; научни односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/12), Статутом
Универзитета и Статутом Факултета. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ОШ „РАДОЈКА ЛАКИЋ“
11000 Београд, Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

Наставник историје

са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања и услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003,
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/08, 6/08,
9/09, 3/10). Кандидат такође треба да испуњава услове прописане одредбама
члана 120. Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или
оверену копију уверења о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве доставити на наведену адресу школе. Контакт телефон је 011/3619-713.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2632-183

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); има дозволу
за рад, односно положен стручни испит или испит за лиценцу за наставника и
стручног сарадника; обуку и 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); најмање пет година рада у
настави на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 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. Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију дозволе за рад, односно оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора
школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора школе; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци; уверење да није покренута истага, нити да се води кривични поступак код надлежног суда; потврду о
радном искуству, најмање пет година радног искуства у области образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију,
односно кратак преглед кретања у служби са биографским подацима; уверење да није правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- што му омогућава рад у образовању - прибавља школа; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - подноси
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
и другим прилозима слати на наведену адресу школе, са назнаком „за избор
директора школе“. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара
школе, на бројеве телефона: 064/642-2843 и 011/2636-183.

ОСНОВНА ШКОЛА „БИСА СИМИЋ“
11408 Велика Крсна
тел. 011/8215-455

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат испуњава
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Предвиђена је и претходна психолошка процена способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“

11000 Београд, Салвадора Аљендеа 17
тел. 011/2784-581

Наставник техничког и информатичког образовања
са 80% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

Наставник немачког језика

Ваша права адреса:

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

са 40% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник немачког језика
Наставник српског језика
Наставник музичке културе
са 75% радног времена
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Наставник грађанског васпитања
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Поред одговарајућег образовања, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија и након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ се доставља пре закључивања 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 (прибавља
школа); држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену копију дипломе
о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицама (доказ се доставља пре
закључења уговора о раду); уверење о неосуђиваности - прибавља школа.
Пријаве са доказима доставити лично или поштом, на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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. Кандидат за радно место: педагошки асистент - доставља и доказ
о завршеном програму обуке за педагошког асистента. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) - подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом подносе се лично или
поштом, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 011/3322950.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Спремачица

ОШ „РАДЕ ДРАИНАЦ“
11211 Борча, Ковиловска 1
тел. 011/3322-950

Наставник математике
Наставник српског језика
са 67% радног времена

Наставник изборног предмета информатика и
рачунарство
са 65% радног времена

Наставник биологије
са 20% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира на радно искуство; уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија); ако кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; уверење да кандидат није осуђиван - установа прибавља
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00
часова.

Спремачица
Наставник разредне наставе

на одређено време, замена одсутног запосленог дуже од 60
дана
2 извршиоца

Административни радник

на одређено време, замена одсутног запосленог дуже од 60
дана

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: За радна места наставника и стручног сарадника услови су предвиђени чл. 8 и 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/3013), Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). За радно место:
педагошки асистент - лице које је завршило програм обуке за педагошког
асистента и испуњава услове утврђене Правилником о програму обуке за
педагошког асистента. За радно место: спремачица - I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидати треба да имају: психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да су држављани
Републике Србије, да знају језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: кратке биографске податке, оверену
фотокопију дипломе о стеченој врсти и степену образовања, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Кандидати за радна места
наставника достављају поред наведеног и: лица која су стекла академско
звање мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о претходно
завршеним основним академским студијама, 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 - издато од 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
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧУКАРИЦА“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Сарадник - социјални радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник, одговарајуће 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, у складу са законом. Документација коју је потребно доставити
за учешће на оглас: молба на оглас, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, држављанство, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом, обавеза полагања испита
за лиценцу.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Авалска 8
тел. 011/2433-639

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са одржавања
трудноће и породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, са радним искуством. Обавезно доставити: пријаву, диплому (оверена фотокопија); уверење
о држављанству; уверење о некажњавању. Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сви кандидати добиће одговоре у року
од месец дана од дана расписивања конкурса.
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ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ

Наставник разредне наставе

Асистент за ужу научну област Политиколошке
науке

Остружница, Вука Караџића 11
тел. 011/8071-264, 8070-113
е-mail: оskaradjordje@yubc.net

са пробним радом до 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање прописано
чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13) 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), као и
да испуњава услове прописане у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат има одговарајуће образовање; да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу,
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 злостављење малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања 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 по службеној
дужности), да поседује држављанство Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су у
обавези да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, уверење надлежног суда да лице није под истрагом и да против
лица није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС - не старије од 6 месеци. У
поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју обавља надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ложач

са пробним радом до 6 месеци, са 76% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има најмање завршену основну школу, да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу,
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 злостављење малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања мита, 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 по службеној
дужности), да поседује држављанство Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су у
обавези да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, уверење надлежног суда да лице није под истрагом и да против
лица није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС - не старије од 6 месеци. Пријаве
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

КУЛТУРНА УСТАНОВА - ГАЛЕРИЈА 73
11000 Београд, Пожешка 83А
тел/факс: 011/355-71-42
е-mail: gаllеry73@gmail.com

Директор
УСЛОВИ: поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да има
најмање VII степен стручне спреме, предност имају уметничке академије
или друштвени смер, најмање 3 године радног искуства у струци. Кандидат
за директора дужан је да приложи план и програм рада и развоја установе
као саставни део конкурсне документације. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Пријаве доставити у писаној форми, лично или
на адресу Галерије, а на коверти назначити: „Пријава на конкурс за директора - не отварати“.

Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: факултет политичких наука, правни факултет или филозофски
факултет; уписане докторске студије из области за коју се бира. Остали
услови за избор наставника и сарадника прописани су Законом о високом
образовању и Статутом Академије за дипломатију и безбедност. Пријаве са
биографијом са доказима о испуњености услова из конкурса (оверене копије
диплома, списак научних и стручних радова) достављају се на наведену адресу Академије.

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

Професор физике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у 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, уверење о држављанству. Фотокопије тражених докумената морају
бити оверене. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, 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 послати на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Криминологија, пенологија и виктимологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за специјалну едукацију и
рахабилитацију; просечне оцене на студијама првог степена најмање 08,00;
уписане докторске студије на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, као и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010) и услове предвиђене
Статутом Факултета. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне
књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету, на
наведену адресу.

ПРИВАТНА ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЛАВИ КРУГ“
11000 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-743, 2396-750

Психолог

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани психолог, искуство од најмање једне године, пробни рад 6 месеци.

Наставник немачког језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, диплома филолошког факултета - професор немачког језика, искуство од најмање једне године у просвети, пробни
рад 6 месеци.
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ОСТАЛО: документација коју је потребно доставити за пријаву на оглас: оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, уверење да против кандидата није покренута истрага. Пријаве слати на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2632-183

Наставник физике

ГИМНАЗИЈА „ЦРЊАНСКИ“
11000 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-743, 2396-750

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, диплома о завршеној средњој школи,
пробни рад 6 месеци.

Наставник хемије

са 40% радног времена, на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, диплома хемијског факултета, пробни
рад 6 месеци, искуство од најмање једне године у просвети.

Наставник немачког језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, диплома филолошког факултета - професор немачког језика, пробни рад 6 месеци, искуство од најмање једне године у просвети.
ОСТАЛО: документација коју је потребно доставити за пријаву на оглас: оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, уверење да против кандидата није покренута истрага. Пријаве слати на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

на одређено време до повратка одсутног радника, са 40%
радног времена
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања послова наставника физике може
бити примљен кандидат који испуњава услове у складу са чл. 8, 120 и 121
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 53/13), врста и степен образовања („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 од 17.06.2013.) су: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; професор физике - хемије; дипломирани
инжењер физике, смер индустријска физика; дипломирани физичар за општу
физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар
- информатичар; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар
за теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - медицинске физике; дипломирани професор физике - мастер;
дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер физике метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физике - хемије - мастер; дипломирани професор физике - инфоматике - 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; мастер физичар; мастер професор физике. Лице из алинеје двадесет пете и двадесет шесте мора имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима из области
физике.

Наставник музичке културе

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

на одређено време до повратка одсутног радника, са 5%
радног времена

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Физичка хемија - спектрохемија, за
предмете: Молекулска спектрохемија и Фотохемија,
на Факултету за физичку хемију

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања послова наставник музичке културе
може бити примљен кандидат који испуњава услове у складу са чл. 8, 120 и
121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 53/13), врста и степен образовања („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 од 17.06.2013.) су: академски музичар; дипломирани музичар
(сви смерови); дипломирани музиколог; дипломирани музички педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор музичке културе; дипломирани
етномузиколог; академски музичар - композитор; дипломирани композитор;
професор музичког васпитања; мастер теоретичар уметности; мастер музички уметник, сви професионални статуси; мастер композитор.

на одређено време од пет година

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Физичка хемија - биофизичка хемија
и динамика неравнотежних процеса, за предмете:
Практикум из коришћења рачунара, примена
рачунара у физичкој хемији и Биофизичка хемија 2
,на Факултету за физичку хемију
на одређено време од пет година

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Физичка хемија - електрохемија, за предмете:
Физичка хемија I (за студенте Хемијског факултета,
студијски програм: Хемичар) и Електрохемијске
методе (за студенте мастер студија на Факултету за
физичку хемију)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука, неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању.
Остали услови утврђени одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса
доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања.

ОСТАЛО: поред услова у погледу врсте и степена стручне спреме, кандидат
треба да испуњава и остале услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу.
Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања. Извод из матичне књиге
рођених, држављанство и копија дипломе не смеју бити старији од 6 месеци.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана
добијања мишљења органа управљања (члан 130 став 5 Закона о основама
система образовања и васпитања). Пријаве послати на наведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на
број телефона: 011/2632-183.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“

логије - мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани
биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије.

Наставник хирургије са негом - теорија

са 10% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања и одсуства ради неге
детета

11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-058

Наставник хирургије са негом - теорија
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за општу хирургију или једне од
хируршких грана; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник неуропсихијатрије са негом - теорија
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за неуропсихијатрију; специјалиста
доктор медицине, специјалиста неурологије; специјалиста доктор медицине,
специјалиста психијатрије.

Наставник неуропсихијатрије - теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста неуропсихијатрије; доктор медицине, специјалиста неурологије; доктор медицине, специјалиста психијатрије.

Наставник здравствене неге
са 75% радног времена

Наставник здравствене неге

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: 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; 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 и виши медицински техничар.

Наставник естетске хирургије са негом - теорија
са 20% радног времена

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

Наставник козметологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; специјалиста
фармације, специјалиста козметолог; магистар фармације, специјалиста
козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.

Спремачица
УСЛОВИ: Завршена основна школа - II степен стручне спреме.

Наставник инфектологије - теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог; специјалиста доктор
медицине, специјалиста инфектологије.

Наставник инфектологије са негом - теорија
са 60% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог; специјалиста доктор
медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: наставник биологије; дипломирани молекуларни биолог и физиолог;
дипломирани биолог; професор биологије - хемије; дипломирани биолог за
екологију и заштиту животне средине; дипломирани биолог, смер заштита
животне средине; дипломирани биолог-еколог; дипломирани професор био-
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Наставник специјалне ботанике

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог; професор биологије-хемије; дипломирани биолог
за екологију и заштиту животне средине; дипломирани биолог, смер заштита
животне средине; дипломирани биолог-еколог; дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани
биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије.

Наставник латинског језика

са 89% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: професор класични филолог; професор, односно дипломирани
филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из
предмета латински језик у трајању од најмање четири семестра.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да поседују
одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2011) и у складу са одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91...11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013) и
Правилника о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра - техничар, здравствени
неговатељ и масер („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 25/04 и 10/09);
2. да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. неосуђиваност 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, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање или давање
мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја,
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. поседовање држављанства
РС; 5. знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Да би се
пријава сматрала потпуном, кандидати уз пријаву треба да доставе: 1. краћу
биографију; 2. доказ о врсти и степену стручне спреме; 3. доказ о образовању
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; 4. уверење о држављанству; 5. извод из матичне књиге рођених; 6.
доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (диплома
издата на српском језику, односно доказ о знању српског језика који је издала овлашћена институција). Доказ о испуњености услова из тач. 1, 2, 4, 5 и 6
кандидати достављају уз пријаву и документа морају бити у оригиналу или у
овереном препису. Уверење о општој здравственој способности, тј. лекарско
уверење (психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 који се односе на неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. У складу са чл. 130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, на захтев школе, врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве са траженом
документацијом достављати року од осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, искључиво поштом, на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63
тел/факс: 011/644-29-13

Педагог
УСЛОВИ: степен стручне спреме за наведено занимање предвиђен је Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школма (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.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краља Петра I 175/II
тел/факс: 011/8232-336

Професор енглеског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 120 ст. 1 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да је држављанин РС; да има одговарајуће образовање; да није осуђиван за кривична дела и да се против њега
не води кривични поступак. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству РС, оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању и
извод из матичне књиге рођених.

ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“
11409 Ковачевац
тел. 011/8213-207

Наставник математике
Наставник математике
за 22% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
Наставник разредне наставе
Наставник физике

за 40% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције директора
УСЛОВИ: одговорајуће високо образовање у складу са Законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Пријаве за заснивање радног
односа са одговарајућом документацијом којом се доказује испуњеност услова (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага), подносе се
на горенаведену адресу. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Кандидати који буду ушли у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања, пре закључивања уговора
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације се могу добити на број телефона: 011/8213-207.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ДАВОРИН ЈЕНКО“
11090 Београд, Мишка Крањца 7
тел. 011/6557-861, 062/8070-950

Наставник клавира
2 извршиоца

Наставник - корепетитор
2 извршиоца

Наставник - корепетитор

на одређено време до повратка одсутног запосленог

Наставник солфеђа

на одређено време до повратка запосленог са боловања
2 извршиоца

Наставник трубе

са 60% радног времена

Наставник обое
Наставник кларинета

Наставник виолине
Наставник хармонике
2 извршиоца

Нототекар
Спремачица
УСЛОВИ: услове за радна места наставника и стручних сарадника испуњава
лице које има одговарајуће високо образовање за наставника или стручног
сарадника у музичкој школи (чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, у даљем тексту Закон), 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; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и 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 (чл. 8 став 4 Закона).
Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона; 2) да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван за кривично дело прописано чланом 120
став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 4) држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: доказ о одговарајућем образовању, држављанству,
извод из матичне књиге рођених и доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда са факултета, оверена фотокопија
индекса, потврда о положеном стручном испиту, односно испит за лиценцу).
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који је изабран, пре
закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Услове за радно место спремачице испуњава лице које поред услова из тач.
2, 3 и 4 конкурса има завршену основну школу. Уз пријаву кандидат доставља
оверене копије докумената - не старије од шест месеци. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Лице за контакт је Славица Ђорђевић, секретар
школе, број тел. 011/6557-861 и 062/8070-950.

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Милана Ракића 42
тел. 011/2411-880

Наставник групе геодетских предмета
2 извршиоца

Наставник групе геодетских предмета

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

Наставник групе геодетских предмета

са 70% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - високо образовање у складу са чл. 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и стручна спрема
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама; да кандидат испуњава услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверену фотокопију дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме, односно уверења ако иста није
издата; уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Рок за подношење пријава са важећим, односно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

са 50% радног времена

Ваша права адреса:

Наставник гитаре

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

4 извршиоца
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ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 22
тел. 011/2603-847

Наставник српског језика
са 40% радног времена

Психолог

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

Наставник српског језика

са 50% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Административни радник

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане одредбама чл. 8
ст. 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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. У поступку одлучивања о избору наставника проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, на захтев
школе. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству и оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ФАРМАЦЕУТСКО - ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Донска 27-29
тел. 011/3047-812

Наставник познавања препарата
(теоријска и блок настава)
са 33% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске
услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти образовања наставника који остварују план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар и масер,
одговарајуће образовање: VII/2 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, специјалиста козметологије; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који је уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.

Наставник козметологије
(теоријска настава)
са 60% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.

Бесплатна публикација о запошљавању

72/2009, 52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, одговарајуће образовање: VII/2 степен стручне спреме, дипломирани
фармацеут, специјалиста козметолог, специјалиста фармације, специјалиста
козметолог; магистар фармације, специјалиста козметолог; специјалиста
доктор медицине, специјалиста дерматовеноролог; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године.

Наставник медицинске биохемије
(теоријска настава)
са 60% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске
услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти образовања наставника који остварују план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар и масер,
одговарајуће образовање: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста клиничке биохемије; дипломирани фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године.

Наставник естетске хирургије са негом
(теоријска настава)
са 20% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, одговарајуће образовање: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије; доктор медицине,
специјалиста за пластичну и реконструктивну хирургију; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалитичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године.

Наставник медицинске биохемије
(теоријска настава)
са 67% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске
услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти образовања наставника који остварују план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар и масер,
одговарајуће образовање: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста клиничке биохемије, дипломирани фармацеут, специјалиста
медицинске биохемије; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који је уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године.

Наставник прве помоћи (настава у блоку)

са 40% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама, одговарајуће образовање: доктор медицине; доктор стоматологије;
дипломирани фармацеут; професор народне одбране; дипломирани педагог
за народну одбрану; виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста доктор медицине,
одговарајуће специјализације; специјалиста струковна медицинска сестра;
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани
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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; виша медицинска сестра;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. Лице из алинеје
десете до двадесет друге ове тачке треба да има претходно стечено средње
образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеја тринаеста до седамнаесте треба да има и претходно стечено образовање
на вишој медицинској школи.

Наставник прве помоћи (настава у блоку)
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама, одговарајуће образовање: доктор медицине; доктор стоматологије;
дипломирани фармацеут; професор народне одбране; дипломирани педагог
за народну одбрану; виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста доктор медицине,
одговарајуће специјализације; специјалиста струковна медицинска сестра;
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани
психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани
специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар; виша медицинска сестра;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. Лице из алинеје
десете до двадесет друге ове тачке треба да има претходно стечено средње
образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеја тринаеста до седамнаесте треба да има претходно стечено образовање
на вишој медицинској школи.

Наставник основа клиничке медицине (теоријска
настава)

са 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске
услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти образовања наставника који остварују план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар и масер,
одговарајуће образовање: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; доктор медицине,
специјалиста опште медицине; доктор медицине, специјалиста интерне медицине; доктор медицине; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који је уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године.

Наставник фармакологије
(теоријска настава)

са 10% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, одговарајуће образовање: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
фармацеут; доктор медицине; магистар фармације; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године.
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Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
одсутне запослене
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске
услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама,
одговарајуће образовање: професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер за библиотекарство; дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и
теорију књижевности; лице које испуњава услове за наставника гимназије
или стручне школе, односно стручног сарадника - педагога или психолога;
професор народне одбране; професор, односно дипломирани филолог за
италијански језик и књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за шпански језик и књижевност; дипломирани компаративни библиотекар;
мастер библиотекар - информатичар; мастер професор језика и књижевности (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика);
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.

Наставник предузетништва, предузетништва изборни

са 45% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске
услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), а у складу са Правилником о врсти образовања наставника који остварују план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар и масер,
одговарајуће образовање: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економист; дипломирани инжењер организације рада; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године.

Секретар

на одређено време до повратка запослене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године.
ОСТАЛО: доказ о врсти и степену стручне спреме (оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, документ не може
бити старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, документ може бити старији од 6 месеци), лекарско уверење (психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима) - доказ о
испуњеносри овог услова подноси се пре закључења уговора о раду, доказ
да кандидат зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, уверење
издато од надлежног органа којим се доказује да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 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 овог услова прибавља школа. У складу са чланом 130 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011, 55/13), психолошку процену способности (наставника и стручног
сарадника) за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаву са овереним доказима
о испуњавању услова конкурса послати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања; број телефона за
информације: 011/3047-812.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

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

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Пољопривредно машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен Машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и други
услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 11.5 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије
диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити
на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд, соба бр.
121, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник математике
Наставник српског језика

на одређено време до повратка одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник француског језика

на одређено време до повратка одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог преко 60 дана

Наставник изборног предмета грађанско васпитање
у II циклусу основног образовања, са 90% радног времена

ОШ „БОШКО БУХА“

11000 Београд, XXI дивизије 31
тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

Наставник изборног предмета домаћинство
са 25% радног времена

Специјални педагог - послови превенције и
ресоцијализације

Наставник изборног предмета шах

УСЛОВИ: Завршен Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (Дефектолошки факултет), смер за превенцију и ресоцијализацију са поремећајима
у друштвеном понашању, држављанство Републике Србије.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) и према члану 2 (важи за наставнике под тач. 1 и 2) и
члану 3 (важи за наставнике под тач. 3, 4, 5 и 6) Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013) и према члану 2
(важи за наставнике под тач. 7, 8 и 9) Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и
15/2013); поред одговарајућег високог образовања из чл. 8 Закона, кандидат
треба 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 шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или положен испит у току студија
из педагогије и психологије или положен стручни испит, односно испит за
лиценцу; општа психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: диплому
(оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Завршен Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер
олигофренолошки, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: пријаве кандидата са доказима о испуњавању услова и биографијом доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са непотпуном документацијом неће се разматрати. Кандидати који
испуњавају услове конкурса обавезни су да обаве психолошку процену код
Националне службе за запошљавање, а по захтеву школе.

Бор
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
19320 Кладово, 22. септембра 13
тел. 019/808-951

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; општа здравствена способност; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити (оригинале или оверене копије): сведочанства о завршеној основној
школи, извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству.

са 5% радног времена

ОШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

19316 Кобишница, Слободана Пенезића 59
тел. 019/551-125, 550-015

Наставник физике

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

са 20% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС“, бр. 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008 и 8/2008).
Поред наведених услова из члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави оверене фотокопије или оригинал: дипломе о стеченој стручној спреми, извода
из матичне књиге рођених, уверења о држављанству. Лекарско уверење о
здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду. Провера психофизичке способности за рад са ученицима вршиће се у сарадњи
школе и Националне службе за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА

Наставник економике и организације предузећа

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до повратка одсутне запослене

Наставник српског језика и књижевности

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама од најмање четири године;
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат подноси следећа документа:
краћу биографију, диплому о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
о неосуђиваности (прибавља школа по службеној дужности), лекарско уверење (не старије од 6 месеци) - подноси се приликом закључења уговора
о раду. Рок за подношење документације је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на број телефона:
019/544-560.

19320 Кладово, Младост 1
тел. 019/801-065
е-mail: tehskola@kladovonet.com

са 20% радног времена

са 55,55% радног времена

Наставник физике

са 50% радног времена

Наставник устава и права грађана

са 10% радног времена, на одређено време до повратка
запослене ради неге детета

Наставник математике

са 88,88% радног времена, на одређено време до повратка
запослене ради неге детета

Наставник историје

са 10% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са дужности директора школе

Наставник социологије

са 10% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са дужности директора школе

Наставник машинске групе предмета

са 35% радног времена, на одређено време до повратка
запослене ради неге детета

Наставник практичне наставе електро струке
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91...11/2008, 9/2013);
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 образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву доставити: диплому о
стеченом образовању; доказ (уверење) 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.
Кандидати који имају положен стручни испит или испит за лиценцу, тј. дозволу за самостални образовно-васпитни рад наставника, подносе уверење
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; држављанство
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик. Уколико кандидат подноси копије наведених докумената, исте морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела за која 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 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 по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3
тел. 019/544-560

Секретар

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19300 Неготин, Пикијева 9
тел. 019/545-189, 544-185

Наставник српског језика
са 94,5% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене 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
и 4/2007). Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је
дужан да уз пријаву на конкурс достави оверене фотокопије или оригинал:
диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење о здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду. Провера психофизичке способности за
рад са ученицима вршиће се у сарадњи Техничке школе и Националне службе за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ“
19229 Брестовац, Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Наставник српског језика

за рад у предметној настави у другом циклусу основног
образовања и васпитања, са 94,4% радног времена, у
издвојеном одељењу школе у Метовници
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по образовању: професор српског
језика и књижевности, професор српске књижевности и језика, дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик, мастер филолог (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика, Српска књижевност и језик са компаратистиком) и друго прописано образовање из подзаконског акта, односно Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. 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 и да то докажу прилогом оверене фотокопије дипломе уз пријаву
на конкурс.

Наставник математике

за рад у предметној настави у другом циклусу основног
образовања и васпитања, са 89% радног времена у
издвојеном одељењу школе у Метовници и 89% радног
времена у издвојеном одељењу школе у Шарбановцу
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по образовању: професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
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мастер математичар, мастер професор математике и друго прописано образовање из подзаконског акта о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Лица која су стекла академско звање
мастер или 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, и да то докажу прилогом оверене фотокопије дипломе
уз пријаву на конкурс.

Наставник француског језика

за рад у предметној настави у другом циклусу основног
образовања и васпитања, са 33% радног времена, у
издвојеном одељењу школе у Шарбановцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по образовању: професор, односно
дипломирани филолог за француски језик и књижевност, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил француски језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил француски језик).

Школски педагог

на одређено време, за временски период мировања радног
односа запосленом на дужности директора школе, за време
првог изборног периода
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по образовању: професор педагогије;
дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; дипломирани педагог, мастер педагог,
дипломирани педагог - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно - педагошких предмета.
ОСТАЛО: у радни однос ради обављања послова наставника и стручног
сарадника наведених у тач. 1 до 4 може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има одговарајуће 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 основне студије у
трајању најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник,
односно 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 захтевано образовање; да испуњава услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања; да добије позитивно мишљење на провери психофизичких способности за рад са ученицима, од
стране службе за запошљавање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да доставе: оверену копију или препис дипломе, односно друге јавне исправе
о стеченом образовању и доказ о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, а за стечено академско звање мастер - оверену
фотокопије дипломе о завршеним основним академским студијама на одговарајућим студијским програмима; оверену копију или препис уверења о положеном стручном испиту, односно лиценцу, осим за приправника; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте. Доказ из казнене евиденције
прибавља школа. Лекарско уверење (не старије од шест месеци) - изабрани
кандидат доставља школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у законском року. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве са доказима доставити на адресу школе; број телефона
за контакт: 030/436-860.
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СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
19320 Кладово, Младост 1
тел. 019/801-274, 803-335
е-mail: gimnazija@kladovonet.com

Наставник математике

са 22,22% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
са 27,78% радног времена

Наставник правне групе предмета

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са одсуства са рада ради неге детета

Наставник историје

са 10% радног времена

Наставник историје

са 10% радног времена, на одређено време до повратка
радника са радног места директора друге школе

Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуне услове предвиђене чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011 и 55/2013); 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 образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву
на конкурс приложити: диплому о стеченом високом образовању у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 15/2013) и Правилником о врсти стручне спреме образовања 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, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 9/2013);
уверење о држављанству; доказ да кандидат зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад, тј. српски језик и књижевност (уколико није стекао
образовање на српском језику); доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи и у току студија или након дипломирања, са најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење о положеном стручном испиту (испиту за лиценцу) или
доказ да је у току студија положио испите из педагогије или психологије;
извод из матичне књиге рођених. Копије докумената морају бити оверене.
Доказ из става 1 тачка 2 члана 120 Закона - прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат по
конкурсу, у тренутку склапања уговора о раду. Непотпуне, неблаговремене и
неодговарајуће пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 44% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка на посао запосленог
одсутног са рада преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије докумената): диплому о степену и врсти образовања, потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Школа прибавља доказ
прописан чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Претходну психолошку процену способности за рад са децом и
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ученицима кандидата који уђу у ужи избор, врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старије од 6 месеци) - кандидат
ће доставити по коначности одлуке директора о избору, а пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњености свих услова, као
и пријаве са неовереном документацијом неће бити разматране. Пријаву са
доказима о испуњености услова слати на адресу школе.

19320 Кладово, 22. септембар 4
тел. 019/808-146
е-mail: kulturakld@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Високо образовање стечено на основним студијама у трајању од
четири године у области, занимања: дипломирани филолог, дипломирани
професор, дипломирани филозоф или дипломирани економиста; положен
стручни испит из области библиотекарства и звање: виши библиотекар (у
рангу високог образовања на основним студијама у трајању од четири године); три године радног искуства у култури; држављанство Републике Србије;
општа здравствена способност; да се против кандидата не води кривични
поступак и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију која садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са
кратким прегледом остварених резултата у раду; предлог програма рада и
развоја Установе за период од четири године; оригинал или оверене фотокопије уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, дипломе, положеног стручног испита и радне књижице, као и оригинал уверења
надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци) за кривична дела која се гоне по
службеној дужности и оверену фотокопију личне карте. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији од
стране надлежног органа, као и неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Поднете пријаве се не враћају.

Наставник грађанског васпитања

ОШ „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“

19320 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/814-255

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
са 30% радног времена

Наставник историје

са 35% радног времена

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
са 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012). Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: диплому (оверен препис или
фотокопију), извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци). Лекарско уверење за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом - прибавља школа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ“
19323 Брза Паланка, Првомајска 1
тел. 019/85-039, 85-480

Наставник ТИО - техничког и информатичког
образовања
са 20% радног времена

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема из чл. 8 став 2
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилника о степену и врсти стручне
спреме наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних програма у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013). Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о испуњености услова
из става 1 тач. 1, 4 и 5 чл. 120 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 и става 1 тачка 3 овог члана прибавља школа. Уз пријаву доставити: диплому (оверен препис или фотокопију); додатак
дипломи или уверење издато од стране високошколске установе да кандидат
поседује 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, односно да је лице у току студија положило испите из педагогије и психологије или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци). Документа која се прилажу
морају бити оригинална или у овереној фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Документација се
не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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19215 Злот
тел. 030/2561-022

Наставник физике

са 60% радног времена

Наставник математике
са 44% радног времена

Наставник хемије

са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним занимањима, прописан
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у основној школи и чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13). Сходно одредбама члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), у радни однос у
установи може да буде примљено лице ако има: одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на оглас приложити: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) и уверење о држављанству РС. 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. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

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

У конкурсу објављеном 25.09.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: универзитетски сарадник универзитета у звању
асистента за ужу научну област Друштвене науке, на одређено време од 3 године, дошло је техничке грешке и вршимо измену истог.
Текст конкурса мења се у делу који се односи на посебне услове за
рад које кандидат треба да испуњава и треба да стоји: VII/1 степен
стручне спреме, са завршеним факултетом из области друштвено хуманистичких наука, завршене мастер студије друштвених наука
или мастер инжењерског менаџмента и уписане докторске академске студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 72 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и члана 103
Статута Техничког факултета у Бору. Пријаве на измењени конкурс
могу се подносити у року од осам дана од дана објављивања.
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Наука и образовање

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

Универзитетски наставник за ужу научну област
Рударство и геологија (рударска група предмета)
на одређено време, изборни период од 5 година

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: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука у области рударства, са завршеним Техничким факултетом, студијски програм рударство. Остали услови утврђени су одредбом
члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл.
104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на
Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у звању сарадника у
настави или асистента за ужу научну област Хемија,
хемијска технологија и хемијско инжењерство
на одређено време, изборни период од 1 или 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 технологије, дипломирани хемичар или са завршеним факултетом сродних наука и уписане мастер или докторске академске
студије. Остали услови утврђени су одредбом чл. 71 и 72 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 109 Статута Техничког
факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености
услова (биографија, списак радова - радове на увид по позиву), диплому о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврду надлежног органа о непостојању сметње из члана 62
став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), документа
у оригиналу или у овереном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс, са
доказима о испуњавању услова, достављају се на адресу Факултета. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Гњ и л а н е
ОШ „СВЕТИ САВА“
Клокот
38263 Врбовац - Клокот

Наставник музичке културе
за 5 часова недељне норме

Наставник математике

за 16 часова недељне норме

Наставник физике

за 6 часова недељне норме

Наставник руског језика
за 8 часова недељне норме

Наставник енглеског језика
за 2 часа недељне норме

УСЛОВИ: Послове наставника могу да обављају лица која поред услова
утврђених законом имају одговарајућу стручну спрему - факултет одговарајућег смера. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следећу
документацију: доказ о стручној спреми (оригинал, препис или оверену
фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела и под
условима утврђеним ставом 1 тачком 3 члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - пре
закључења уговора. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Комплетну документацију доставити лично или послати на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе или на број тел. 0280/385-669.

Ч ач а к
ОШ „МАРКО ПАЈИЋ“
32233 Вича

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
19210 Бор, Зелени булевар 26

Наставник физике

са 90% радног времена

Наставник физике
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар - информатичар; професор физике за
средњу школу; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар
за теорију и експерименталну физику; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани
физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер
физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике;
мастер физичар; мастер професор физике. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике. Уколико школа преузимањем
или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1 ове тачке, наставу и друге облике образовно - васпитног рада за предмет
Физика може да изводи и дипломирани астроном, астрофизички смер. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Пријаве доставити
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Кандидати
достављају следећу документацију: молбу са краћом биографијом, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о стручној спреми одређене
врсте занимања и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

Директор
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат за директора
школе мора да испуњава и посебне услове из члана 59 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са потребним документима о
испуњавању услова за директора основне школе (оверене фотокопије), подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
32234 Каона

Директор
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат за директора
школе мора да испуњава и посебне услове из члана 59 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са потребним документима о
испуњавању услова за директора основне школе (оверене фотокопије), подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „КИРИЛО САВИЋ“
Ивањица
тел. 032/5661-209, 5661-421

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: професор разредне наставе, на
одређено време до повратка радника са изабране функције, а најдуже до 01.10.2014. године.
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
Заблаће
тел. 032/812-012

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник математике, са 78% радног времена.

ОШ „КИРИЛО САВИЋ“

32250 Ивањица, Кирила Савића бб
тел. 032/5661-209

Ложач (руковалац парних котлова)

на одређено време до 15.04.2014. године
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро или машинобраварске
струке. У радни однос ради обављања послова ложача може бити примљен
кандидат који испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: доказ о стручној спреми (диплома), извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора о
раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаву са документима слати на адресу школе или лично предати у секретаријат школе, сваког
радног дана, у времену од 08,00 до 14,00 часова. Ближе информације могу
се добити на број телефона: 032/5661-209, сваким радним даном, у времену
од 08,00 до 14,00 часова.

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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену копију дипломе о
завршеном факултету, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака, по окончању конкурса. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на адресу школе
или лично у просторијама школе. За потребне информације обратити се на
број телефона: 032/222-650.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ПРЕЉИНА“
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31
тел. 032/381-005

Оглас објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник разредне наставе, на
одређено време до краја школске 2013/2014. године. У осталом
делу оглас је непромењен.

Јагодина
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“
35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

Наставник у звању доцент за ужу научну област
Теоријска и општа електротехника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука.

Наставник у звању доцент за ужу научну област
Рачунарска техника

на одређено време од пет година, са 50% радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор електротехничких наука.
ОСТАЛО: поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета
техничких наука. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој
стручној спреми и доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана
62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних радова, као и саме радове. Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултета, у
року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
32000 Чачак, Жупана Страцимира 9
тел. 032/222-650

Наставник биологије

са 65% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати
треба да испуњавају следеће услове: да имају прописану стручну спрему оверена копија дипломе о завршеном факултету, држављанство Републике Србије, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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
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Професор немачког језика
са 70% радног времена

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

Наставник дактилографије и административног
пословања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лице које испуњава услов за наставника
српског језика и књижевности и које је положило испит из дактилографије
по плану и програму за биротехничара, да испуњава услов за наставника
српског језика и књижевности и које је положило испит из дактилографије,
дипломирани правник, мастер економиста, мастер инжењер организационих
наука, мастер правник. Лица мастер економиста, мастер инжењер организационих наука и мастер правник треба да су претходно завршили основне академске и мастер студије у области економије организационих наука, односно
правних наука, дипломирани правник, мастер економиста, мастер инжењер
организационих наука и мастер правник, треба да имају завршен испит за
дактилографа.

Наставник грађанског васпитања
са 25% радног времена

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

Наставник економске групе предмета
Наставник економске групе предмета
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економист, мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области економије.

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

Наука и образовање

Наставник куварства са практичном наставом
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши стручни радник технологије куварства; гастролог; виши стручни радник угоститељско-туристичке струке за
занимање: кулинарство; виши угоститељ; виши угоститељ - гастролог;
виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; комерцијалист угоститељства, менаџер хотелијерства, смер гастрономија, менаџер у гастрономији; струковни менаџер гастрономије; струковни економиста за туризам и
угоститељство, струковни економиста на студијском програму - туризам и
угоститељство; дипломирани менаџер гастрономије, дипломирани менаџер гастрономија, дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру
хотелијерски менаџмент ако су на основним академским студијама изучавани
наставни садржаји из области предмета, виши стручни радник организатор
пословања у угоститељству - одсек кулинарство мастер менаџер, претходно
завршене студије првог степена на студијском програму менаџер у гастрономији, дипломирани економиста, менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне
академске студије на студијском програму туризам и хотелијерство, ако су на
основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из
области предмета. Сва наведена лица треба да су претходно завршила образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар, техничар кулинар или
кулинарски техничар.
ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених
чланом 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, као и чланом 29 Закона о изменама и допунама Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
достави: извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченој стручној спреми, уверење или сертификат о положеном курсу или испиту за радно место
под бр. 2 и 3. Уверење суда да кандидат није под истрагом - не старије од
6 месеци, уверење о држављанству, изабрани кандидат лекарско уверење.
Доказ из члана 120 ЗОСОВ став 1 тачка 3 - прибавља школа. Сва документа доставити у оригиналу или у овереном препису. Пријаву са доказима о
испуњености услова конкурса доставити у року од 8 дана по објављивању,
лично или на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Спремачица

на одређено време ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: основна школа - I степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву
треба да приложе: доказ о степену стручне спреме (оригинал или оверена
фотокопија), лекарско уверење (након доношења одлуке о избору), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија - не старија од 6
месеци) уверење да нису под истрагом (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија - не старије од
6 месеци). Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“

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 узети у разматрање.

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607

Спремачица
УСЛОВИ: поседовање најмање I степена стручне спреме, завршено основно
образовање; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да кандидат зна језик на ком се
одвија васпитно - образовни рад; да поседује држављанство РС. Кандидат уз
пријаву треба да достави доказе о испуњености наведених услова: уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци;
лекарско уверење које се доставља пре закључења уговора о раду; доказ о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/563-930

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године,
односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, савладан програм обуке за
педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад, односно српски језик. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да достави: доказ о одговарајућој стручној спреми
(оверен препис дипломе), уверење о држављанству - не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, сертификат издат од стране Министарства
просвете о завршеној уводној обуци за педагошког асистента, диплома стечена и издата на српском језику. Уверење о здравственој способности доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа по службеној дужности. Докази о испуњености
наведених услова прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101
тел. 035/245-171

Школски педагог

на одређено време до 31.08.2014. године

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060

УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски
психолог - педагог, мастер педагог.

Наставник клавира

Професор математике

Наставник корепетитор

УСЛОВИ: 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 - геометријски смер, професор информатике - математике,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар информатичар, дипломирани информатичар - математика финансија, дипломирани информатичар - астроном, дипломирани математичар за математику
економије, професор математике и рачунарства, мастер математичар, мастер

2 извршиоца

УСЛОВИ: За наведена радна места, уз пријаву на конкурс 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 оверена фотокопија - 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 да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, прибавља школа. Проверу психофизичких
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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).

Професор физичког васпитања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: 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 васапитања и кинезитерапије.

Професор текстилне групе предмета (за предмете:
текстилна влакна, конструкција одеће и текстилни
материјали)

са 45% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер текстилног инжењерства, дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно - инжењерство или текстилни, дипломирани инжењер
текстилне технологије, смерови механичко - текстилни или хемијско текстилни, дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство, дипломирани инжењер текстилно - машинске струке, дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство текстилно - машинске струке, односно
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно - машинске
струке, дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће, дипломирани инжењер текстилног инжењерства - информатичке струке, дипломирани текстилни инжењер конструкције одеће, мастер
инжењер технологије, претходно завршене основне и дипломске академске
студије, студијски програм текстилна технологија, односно одевна технологија.

Професор рачунарства и информатике

са 80% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: 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 економист,смерови: кибернетичко - 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 инфотматичар - мастер, дипломирани професор информатике - мастер, дипломирани информатичар - мастер
пословне информатике, мастер математичар, мастер информатичар, мастер
инжењер електротехнике и рачунарства, мастер професор технике и информатике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (студијски програм: информациони системи и технологије
или софтверско инжењерство 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. Лице које је стекло академско звање мастер, мора
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 из ст. 2 и 3
ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати су дужни да докажу да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања за пријем у радни однос и да уз пријаву поднесу следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, приложена документација не
сме бити старија од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/563-930

Наставник математике
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања - 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 4 године, по пропису који уређује
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 3 тач. 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да лице зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, односно српски језик.

Наставник историје

на одређено време, за 50% радног времена, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана - до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања - 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 4 године, по пропису који уређује
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 3 тач. 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да лице зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, односно српски језик.

Наставник физике

за 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања - 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 4 године, по пропису који уређује
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 3 тач. 8 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да лице зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, односно српски језик.

Наставник разредне наставе

на одређено време, за рад у издвојеном одељењу у
Мириловцу, ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, до краја школске 2013/2014. године, односно до
краја 31.08.2014. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања - 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 4 године, по пропису који уређује
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст.
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да лице зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад, односно српски језик.
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ОСТАЛО: За наведена радна места, уз пријаву на конкурс, кандидат треба да
достави: доказ о одговарајућој стручној спреми (оверену копију дипломе),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, доказ о познавању језика на ком се изводи образовно - васпитни
рад (оверена копија дипломе, стечена и издата на српском језику). Уверење о
здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. Кандидате који уђу у ужи избор, директор упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ

Кикинда
ПОЉОПРИВРЕДНО - ТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“
24420 Кањижа, Широка 70
тел. 024/874-550

Наставник српског језика као нематерњег језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; професор српског језика и југословенске књижевности за наставу на мађарском језику.

Наставник хемије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани хемичар - мастер; професор хемије, дипломирани хемичар.

Наставник историје
онална
служба
на одређено време до завршетка школске године, са 28
сати недељно
пошљавање
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани историчар, професор
историје, професор историје - географије.

Наставник ветеринарских предмета

на одређено време до завршетка школске године
2 извршиоца

ограми
авништва –
е у пракси

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар или доктор
ветеринарске медицине.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

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

Наставник ликовне уметности
са 4 сата недељно

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

Психолог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани психолог, дипломирани
школски психолог - педагог, дипломирани психолог, смер школско - клинички
или професор психологије.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз попратно писмо, односно
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверен препис - фотокопија); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); биографију; доказ о знању мађарског језика (да је кандидат стекао средње, више
или високо образовање на мађарском језику или да је положио испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско
уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавиће школа по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

анса за
младе

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“

23315 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Наставник техничког и информатичког образовања

Национална служба
за запошљавање

са 36 сати недељно (90% норме)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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 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 политехничког образовања и васпитања, професор политехничког
васпитања и образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипл. педагог за техничко образовање, дипл. педагог за физику и основе технике, професор основа технике
и производње, професор политехнике, професор технике и медијатекарства,
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу
- мастер, дипл. професор технике и информатике - мастер, дипл. професор
технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор
основа технике и информатике и лица која су завршила двопредметне студије
на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у
трајању од осам семестара.

Наставник хемије
са 20 сати недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. хемичар, професор хемије,
професор хемије и физике, дипл. хемичар опште хемије, дипл. хемичар за
истраживање и развој, дипл. физикохемичар, дипл. хемичар, смер хемијско
инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике и хемије за
основну школу, дипл. професор биологије и хемије, дипл. хемичар - професор хемије, дипл. професор хемије - мастер, професор физике - хемије,
професор географије - хемије, професор биологије - хемије, дипл. професор
физике – хемије - мастер, дипломирани професор биологије-хемије-мастер,
дипл. педагог за физику и хемију, дипл. физичар-професор физике и хемије
за основну школу-мастер, дипл. хемичар-мастер, мастер професор хемије,
мастер професор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије.
ОСТАЛО: кандидат треба да поседује образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања; наставу и друге облике образовног рада
може да изводи лице које има високо образовање сагласно члану 8 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 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 члана 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ да поседује образовање из члана 8 ст. 4 у вези чл. 121 ст. 9 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), уверење о
неосуђиваности школа ће тражити по службеној дужности. Лекарско уверење
о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
школа ће тражити од изабраног кандидата. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореној коверти,
са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 0230/62-048.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
30.10.2013. | Број 541 |
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ОШ „МОРА КАРОЉ“
23324 Сајан, Велика 71
тел. 0230/66-004

Наставник музичке културе

Наставник музичке културе

на мађарском наставном језику, за рад у Новом Кнежевцу и
у Банатском Аранђелову, са 50% норме

Наставник немачког језика

за наставу на мађарском језику, са 25% радног времена

за рад у Новом Кнежевцу и у Српском Крстуру

Наставник немачког језика

Наставник немачког језика (одељења на мађарском
наставном језику)

за наставу на мађарском језику, са 84% радног времена

Наставник физике

за наставу на мађарском језику, са 30% радног времена

Педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену одговарајућу школу у складу са
прописима у Правилнику 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 - обавезна психолошка процена да ли кандидат задовољава за рад на
траженим пословима обавиће се код Националне службе за запошљавање,
пре одлучивања о избору кандидата, на захтев послодавца; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање мађарског језика (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). Доказ о психофизичкој и здравственој способности кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 0230/66-004.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 13
тел. 0230/81-217, 81-305

Стручни сарадник - психолог
Наставник српског језика као нематерњег

за рад у Новом Кнежевцу, Мајдану и у Банатском
Аранђелову

Наставник разредне наставе

за рад у Српском Крстуру, на одређено време до 31.08.2014.
године

Наставник ликовне културе

на мађарском наставном језику, за рад у Новом Кнежевцу и
у Банатском Аранђелову, са 10 часова (50% норме)

Наставник географије

за рад у Новом Кнежевцу и у Банатском Аранђелову, са 10
часова (50% норме)

Наставник математике

на мађарском наставном језику, за рад у Банатском
Аранђелову, са 16 часова (89% норме)

Наставник биологије

за рад у Српском Крстуру, са 10 часова (50% норме)

Наставник физичког васпитања

Стручни сарадник - педагог

за рад у Новом Кнежевцу, са 12 часова (60% норме)

Наставник дефектолог

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

на одређено време до 31.08.2014. године
на српском наставном језику, за рад у издвојеном одељењу
у Банатском Аранђелову
3 извршиоца

Наставник дефектолог

на мађарском наставном језику, за рад у специјалном
комбинованом одељењу од три разреда у ОШ „Јован
Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу

Наставник физике

на српском наставном језику, за рад у ОШ „Јован Јовановић
Змај“ Нови Кнежевац, у Српском Крстуру и Банатском
Аранђелову, са 90% норме (18 часова)

Наставник енглеског језика (I-VII разред)

за рад у Банатском Аранђелову и Ђали, на одређено време
до 31.08.2014. године, са 10 часова
(52% норме)

Наставник разредне наставе

на српском наставном језику, за рад у Банатском
Аранђелову, на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник мађарског језика

за рад у Банатском Аранђелову, на одређено време до
31.08.2014. године, са 8 часова (44% норме)

Наставник музичке културе

за рад у Српском Крстуру и у Банатском Аранђелову, на
српском наставном језику, са 11 часова
(55% норме)

Наставник музичке културе

на српском наставном језику, за рад у Новом Кнежевцу, са
12 часова (60% норме)
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за рад у Банатском Аранђелову, са 10 часова
(56% норме)
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Наставник разредне наставе
Библиотекар
Домар
Наставник математике

на српском наставном језику, за рад у Новом Кнежевцу и у
Банатском Аранђелову, са 12 часова (67% норме)

Наставник физике

на мађарском наставном језику, за рад у Банатском
Аранђелову, са 30% норме
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 1/2008, 6/2008, 11/2008, 2/2009, 9/2009, 3/2010 и 11/2012). За
послове домара: средња стручна спрема - III или IV степен. Поред општих
услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и услове из чл.
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 тачка 3, држављанство Републике Србије. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави:
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења
о држављанству,уверење да није под истрагом, да није старије од 6 месеци.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, прибављају само изабрани кандидати, пре закључења
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности кандидата прибавиће школа по
службеној дужности. Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс доставити у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“,
непосредно школи или на адресу школе. Ближа обавештења о конкурсу могу
се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 0230/81-217 или
0230/81-305.

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

Наука и образовање

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751

Наставник немачког језика

са 30% радног ангажовања, на одређено време до
повратка запослене са функције

Наставник немачког језика
са 30% радног ангажовања

Наставник мађарског језика и књижевности
са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има 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) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013); 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 треба да достави: уверење о стеченом образовању и уверење да је држављанин Републике Србије. При избору кандидата
предност ће имати кандидати са знањем енглеског језика, због могућности
извођења наставе у билингвалним одељењима. За изабраног кандидата Гимназија ће прибавити уверење о некажњавању. Уверење о здравственој способности приложиће кандидат који буде изабран по расписаном конкурсу, а
пре потписивања уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на горенаведену
адресу - препорученом поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11
тел. 0230/81-434

Административни радник
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013), да достави доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе или уверења, фотокопију радне књижице, уверење о држављанству (у
оригиналу или оверену фотокопију), доказ о најмање једној години радног
искуства на пословима административног радника, биографију. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу, поштом, са назнаком: „За
конкурс“ или лично у просторијама школе.

Косовск а Митровиц а
ИСПРАВКА КОНКУРСА
СРЕДЊА ШКОЛА „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ“
Зубин Поток
тел. 028/460-108

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: професор историје, са 4 часа недељно, на одређено време до повратка радника са функције, и треба да
гласи: професор историје, са 4 часа недељно.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„КОСОВСКИ БОЖУР“
38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-371

Дипломирани дефектолог - олигофренопедагог
разредне наставе
4 извршиоца

Дипломирани дефектолог - олигофренопедагог
за 50% ангажовања у предметној настави и 50%
ангажовања у инклузираним одељењима

Дипломирани дефектолог - олигофренопедагог реедукатор
2 извршиоца

Наставник практичне наставе - фризер

IV степен, остручен за рад са децом са посебним потребама

Дипломирани професор енглеског језика

остручен за рад са децом са посебним потребама, за 4 часа
недељно
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају да испуњавају и услове из чл. 120 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 утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену копију
дипломе, лекарско уверење, уверење из суда да није подигнута оптужница,
нити да се води истрага код надлежног суда, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Сву потребну документацију слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуна
документација неће се узимати у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
Приштина - Лешак
38219 Лешак, Браће Матовић 17
тел. 028/88-143

Професор ветеринарске групе предмета
УСЛОВИ: дипломирани ветеринар.

Професор пољопривредне групе предмета
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама и да испуњавају
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011, 9/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Лекарско уверење
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Фотокопије морају бити
оверене. Доставити оригинал документа или оверене фотокопије. Пријаве са
документацијом доставити личнo или на адресу шкколе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ГРАЧАНИЦА

Грачаница
Са издвојеним одељењима у Доњој Гуштерици, Племетини и Лепини
Конкурс објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: наставник практичне наставе аналитичке хемије и фармацеутске технологије, за 9 часова, и треба да
гласи: наставник практичне наставе аналитичке хемије и фармацеутске технологије, за 9 часова, на одређено време за школску
2013/2014. годину.
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ОШ „ЈАНКО ЈОВИЋЕВИЋ“

за 60% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
школе у Рамаћи

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013),
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о организацији и
ситематизацији послова у школи, односно да има: одговарајуће образовање;
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.

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 59, чл. 8 ст. 2
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): високо образовње 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 рад наставника или стручног сарадника у школи; дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит; савладана обука и положен испит за директора установе, односно
изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у законом предвиђеном року, најмање 5 година стажа у области васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег (високог) образовања;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: уверење о дражављанству РС, извод
из матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој
стручној спреми, оверен препис (фотокопију) уверења о положеном стручном
испиту, потврду о радном искуству са подацима о пословима и задацима које
је обављао, преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе о
својим стручним и организационим способностима, уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова директора школе.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве у затвореној коверти достављају се на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА“
Доња Брњица
38205 Грачаница

Професор руског језика
са 8 часова

Професор музичке културе
са 8 часова

Професор информатике
са 7 часова

Педагог

са 50% радног времена

Професор биологије

са 8 часова, до истека мандата директорa школе (фебруар
2014.)
УСЛОВИ: Кандидати подносе документа којима доказују да испуњавају
услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду и Законом
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 72/09, 52/11 и 55/13). Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Документа доставити на адресу школе.

К ра г у ј е в а ц
ОШ „ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ“
34323 Страгари, Жике Пинтера 44
тел. 034/522-101

Школски педагог

за 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о организацији и ситематизацији
послова у школи, односно да има: одговарајуће образовање; 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; да је
држављанин Републике Србије и да испуњава и услове из чл. 8 и 121 Закона
о основама система образовања и васпитања. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије.
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38310 Гораждевац
тел. 039/467-363
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ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова тражених огласом слати
на горенаведену адресу.

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

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Немачка књижевност и култура
за 60% радног времена, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам, који показује смисао и способности за наставни рад и који зна један од светских језика или магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студије по старом
Закону).

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
научну област Хиспанске књижевности и култура
за 50% радног времена, на одређено време
од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам,
који је у току студија показао интересовање за научни рад из дисциплине за
коју конкурише и који познаје један од светских језика.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверена копија
диплома; потврда факултета да је студент одговарајућег нивоа студија; оверена копија извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
(оригинал); потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 3 Закона о високом
образовању (оверена копија). Фотокопије докумената морају бити оверене
и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у
разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

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

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу научну област Енглеска
књижевност и култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из уже научне области за коју се
бира, научни, односно стручни радови у одговарајућој области објављени у
научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад или више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној
области објављених у међународним или водећим домаћим научним и стручним часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење, односно
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се бира,
више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.
Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010 и 93/2012),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138. од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs),
Статутом Филолошко - уметничког факултета у Крагујевцу, (пречишћен текст
бр. 01-1739 од 17.06.2013. године (www.filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 643 од 04.05.2009. године, Одлуком о изменама и
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допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7 од 27.09.2012.
године и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа
која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверена копија диплома; оверена
копија извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 3 Закона о високом образовању (оверена копија); мишљење студената формирано на основу анкете (за
кандидате који имају педагошко искуство у звању доцента у високошколској
установи). За кандидате који се први пут бирају у звање доцента предвиђено
је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или
поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. Конкурсну документацију доставити и у електронској форми. Рок за
пријаву је 15 дана.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Психијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена специјализација.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Генетика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Педијатрија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну област Биохемија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област Генетика
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област Основи
онкологије
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“
34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време, за рад у јасленој групи до краја
школске радне 2013/2014. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, завршена средња
медицинска школа, васпитачког смера или одговарајуће више образовање,
тј. одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије), на којима су оспособљени за рад са децом јасленог узраста; да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: биографске
податке; диплому о завршеној школи; уверење о држављанству РС и извод из
матичне књиге рођених. Ако кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, потврду или уверење да је положио испит из српског језика. Уверење о здравственој способности подноси се пре закључења уговора о
раду. Извод из казнене евиденције прибавља Установа. Пријаве са доказима
о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, у року од 8 дана,
без обзира на начин на који је послато, у времену од 07,00 до 15,00 часова,
сваког радног дана, са назнаком: „Конкурс за медицинску сестру - васпитача“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не
испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.

Васпитач за реализацију ППП

на одређено време до завршетка другог полугодишта
школске - радне 2013/2014. године
7 извршилаца
УСЛОВИ: стручна спрема - дипломирани васпитач у складу са чланом 121
Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке;
диплому о завршеној средњој школи; уверење о држављанству РС и извод из
матичне књиге рођених. Ако кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, потврду или уверење да је положио испит из српског језика. Уверење о здравственој способности подноси се пре закључења уговора о
раду. Извод из казнене евиденције прибавља Установа. Пријаве са доказима
о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, у року од 8 дана,
без обзира на начин на који је послато, у времену од 07,00 до 15,00 часова,
сваког радног дана, са назнаком: „Конкурс за васпитача“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове
конкурса неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ“
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/331-940

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
23 извршиоца
УСЛОВИ: послове васпитача за рад са децом узраста од три године до поласка у школу може обављати лице које испуњава услове прописане законом и
има одговарајуће образовање, одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије) у трајању од 3 године или на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) - васпитач, као и да има одговарајуће
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високо образовање на основним студијама у трајању од четири године у складу са законом. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следеће доказе: уверење о држављанству; уверење да се не води истрага; оверену копију дипломе и извод из матичне књиге рођених. Пријаве са наведеном документацијом
доставити лично или поштом, на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За додатне информације позвати на број телефона: 034/331-940. Рок за пријаву је 8 дана.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ФИЛОЛОШКО - УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Француски језик и ужу научну област Методика
наставе француског језика и књижевности, на одређено време пет
година, и треба да гласи: наставник у звање доцента за ужу научну област Француски језик и ужу научну област Методика наставе
француског језика и књижевности, на одређено време пет година. У
осталом делу конкурс је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Биохемија у Институту
за хемију факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области хемијских наука.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета
у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Органска хемија у
Институту за хемију факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар
хемијских наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације,
односно VIII степен стручне спреме, доктор хемијских наука који је изабран
у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Вештачка
интелигенција у Институту за математику и
информатику факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар рачунарских наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор рачунарских наука који је изабран
у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: кандидати који конкуришу, поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су
такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАДА НАУМОВИЋ“
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/331-940

Медицинска сестра - васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: послове медицинске сестре - васпитача за децу узраста од шест
месеци до три године може обављати лице које има средње образовање:
медицинска сестра - васпитач.

Медицинска сестра на превентиви
УСЛОВИ: послове и радне задатке медицинске сестре на превентиви може
обављати лице које има завршену средњу медицинску школу - IV степен,
педијатријског или општег смера.

Васпитач

7 извршилаца
УСЛОВИ: послове васпитача за рад са децом узраста од три године до поласка
у школу може обављати лице које испуњава услове прописане законом и има
одговарајуће образовање - да има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању од 3 године или на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, као и да има одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од четири године
у складу са законом.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас приложити следеће доказе: уверење о
држављанству; уверење да се не води истрага; оверену копију дипломе и
извод из матичне књиге рођених. Пријаве са наведеном документацијом
доставити лично или поштом, на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За додатне информације позвати на број телефона: 034/331-940. Рок за пријаву је 8 дана.

К ра љ е в о
ОШ „РАШКА“

36350 Рашка, Омладински центар 3
тел. 036/736-026

Професор математике
УСЛОВИ: образовање стечено на студијама другог степена, по пропису који
уређује високо образовање или на основним студијама у трајању од најмање
четири године.

Професор српског језика и књижевности
са 25% радног времена

УСЛОВИ: образовање стечено на студијама другог степена, по пропису који
уређује високо образовање или на основним студијама у трајању од најмање
четири године.
ОСТАЛО: да кандидати нису осуђивани или под истрагом због кривичних
дела која их чине неподобним за рад у школи. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава
је 8 дана.

Tржиштe рада
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ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

Наставник физике

са 60% радног времена

Наставник немачког језика

са 66% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 15/2013). На конкурс се могу пријавити кандидати који поред
општих услова предвиђених Законом о раду, испуњавају и посебне услове
предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
да имају завршено одговарајуће високо образовање (одговарајућу врсту и
степен стручне спреме предвиђен чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи); 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; држављанство РС; да знају језик на ком
се остварује образовно - васпитни рад; 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 бодова. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Уз пријаву на конкурс поднети и одговарајућу документацију којом кандидати доказују да испуњавају услове предвиђене Законом
и Правилником, као и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству; уверење (потврда) о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи; извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се
прилаже по доношењу одлуке. Сва документа се прилажу у оригиналу или
као оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у Каменици
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4
и 5 и чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11 и 55/13) и услове из чл. 3 став 1 тачка 12
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12): да има одговарајуће образовање; 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; 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 Република Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (српски језик). Уз
пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом:
диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске установе 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, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад - српски језик (у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља
школа. Документација се доставља у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном, у времену од 09,00 до 12,00 часова.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36214 Врба
тел. 036/865-336

Наставник немачког језика

на одређено време (замена одсутног запосленог преко 60
дана), са 11% радног времена

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће 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
и да је стекао звање прописано чл. 3 тачка 12 Правилника 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 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 кандидат прилаже: уверење о држављанству (оригинал или оверену копију) - не старије од 6 месеци; оригинал или оверену
фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију). Доказ о знању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад
обавезно достављају само они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику. Уверење о психофизичкој способни за рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити лично или поштом, на адресу школе. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 036/865-582.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Вранеши
36210 Врњачка Бања
тел. 036/5466-263

Наставник физике

са 10% радног времена

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба
да испуњава и услове у складу са чл. 8 став 4 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити:
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (посебна потврда да је у току студија
положио испит из педагогије и психологије, односно 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 или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу),
доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о основама
система образовања и васпитања - за извођача наставе на српском језику
(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). Копије морају бити
оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. За наведена радна места
обавезна је провера психофизичких способности код Националне службе за
запошљавање. Кандидати који су били на тесту до шест месеци пре истека
овог конкурса наводе то у својој пријави. Лекарско уверење се доставља по
коначности одлуке о избору кандидата, а пре потписивања уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу школе.
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Крушевац
ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“
37206 Дворане
тел. 037/698-104

Професор разредне наставе

на одређено време, за рад у издвојеном одељењу у
Модрици
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор разредне наставе.

Професор географије

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 - васпити рад. Уз пријаву доставити: доказ
о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе или уверења); уверење о
држављанству; кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву уз потребну документацију доставити на горенаведену адресу, у року од 7 дана. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 037/798-104.

за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор немачког језика
за 55% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор српског језика и књижевности

за 50% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у члану 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати су дужни
да поднесу: оверену фотокопију дипломе о стеченом степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, држављанство, биографске податке са
прегледом кретања у служби. Лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора, а уверење да лице није осуђивано подноси школа. Уверења која
подносе кандидати морају бити оригинали или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве подносити лично или на наведену адресу.

ОШ „ЖАБАРЕ“
37233 Жабаре
тел. 037/882-218

Професор математике

за 44,44% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („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, 11/200, 5/2011 и
11/2012), да испуњавају опште услове предвиђене законом и посебне услове
предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати уз пријаву подносе следећа документа као доказ о испуњавању
услова за пријем у радни однос: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија) и уверење о држављанству Републике Србије. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ“
37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

Секретар

ОШ „ДРАГИ МАКИЋ“

УСЛОВИ: дипломирани правник, дипломирани правник - мастер, положен
стручни испит или правосудни испит.

Наставник разредне наставе

са 15% радног времена

37262 Бошњане, Вука Караџића 1
тел. 037/798-104

на одређено време преко 60 дана, до повратка запосленог
са функције
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013)
и чл. 8 и 121 став 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 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: доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе или уверења),
уверење о држављанству и кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаву и потребну документацију доставити на
горенаведену адресу, у року од 7 дана. Ближа обавештења могу се добити на
број телефона: 037/798-104.

ОШ „ДРАГИ МАКИЋ“

37262 Бошњане, Вука Караџића 1
тел. 037/798-104

Секретар

са 50% радног времена, на одређено време преко 60 дана,
до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета

Обука за
УСЛОВИ: Кандидат
треба да испуњава услове из члана 120 став 1 Закона
активно
о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање (дипломирани
правник који је стекао високо образовање на основним
тражење
студијама у трајању од најмање четири године или дипломирани правник
- мастер); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
посла
децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
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Професор историје

Професор енглеског језика

са 82% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: секретар школе - у складу са чл. 68 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011 и 55/2013); професор историје - у складу са чл. 3 ст. 1 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и професор енглеског језика - у складу са чл. 2 ст. 2-7 и чл. 3 ст. 1 тач. 3 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), кандидати треба
да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Као доказ подноси се: оверен препис дипломе, извод
из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (за особе које
су мењале презиме), уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности и
лекарско уверење (приликом закључења уговора о раду). Кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање у Крушевцу. Пријаве са биографијом (обавезно написати контакт телефон) подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37000 Крушевац, Драгана Рајковића 12
тел. 037/438-347

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе - приправник
на одређено време до 31.08.2014. године

Библиотекарка

за 50% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са јавне функције

Наставник биологије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013), као
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед“, бр. 11/2012
и 15/2013).

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: Кандидати морају да поседују најмање средње образовање, завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул), да познаје ромски језик и да има препоруку локалне самоуправе.
ОСТАЛО: општа здравствена способност за обављање послова (уверење
прибавља кандидат, пре закључења уговора о раду), доказ да нису осуђени 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 примање мита или давање мита,
за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, 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), извештај Националне службе за запошљавање са психолошке процене у поступку селекције
кандидата (упућује школа). Кандидати уз пријаву треба да доставе: доказ
о стручној спреми, оригинал или оверена копија, уверење о држављанству,
оригинал или оверена копија - не старија од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених (исто као и за држављанство), фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“

37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

Наставник математике

за 44,44% радног времена

Наставник српског језика
Наставник немачког језика
за 30% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

Наставник грађанског васпитања

за 90% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник шаха

за 15% радног времена
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, односно да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије или специјалистичке мастер студије), почев од 10.09.2005.
године или високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, све у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); да испуњавају услове прописане чланом 120 ЗОСОВ.
Уз пријаву са биографским подацима, кандидат треба да достави следећа

Бесплатна публикација о запошљавању

документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; уверење о положеном стручном испиту - уколико га кандидати поседују; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног односа, уверење о неосуђиваности прибавља школа. Кандидате који конкуришу за место
наставника, школа ће послати на утврђивање психофизичких способности
за рад са децом и ученицима надлежној служби за послове запошљавања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН“
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

Наставник изборног предмета информатика и
рачунарство
за 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013).
Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи, наставу
информатике и рачунарства може да изводи: професор информатике, професор информатике у образовању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне
информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску 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, смер рачунарске технике и информатике, дипломирани инжењер електронике, професор
технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџемента за
информационо - управљачке и комуникационе системе, професор информатике - математике, 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 економиста за економску статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика 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 технике и информатике, мастер
професор информатике и технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер информациони системи и
технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани
инжењер електротехнике и рачунарства мастер, 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, професор основа технике и информатике, професор
географије и информатике. Наставу могу да изводе и лица која су на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладала програм
рачунарства и информатике у трајању од четири семестра, као и лице које је
стекло академско звање мастер, које у оквиру завршених студија, мора имати
положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из
области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано
програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области
Математика или Теоријско рачунарство.

Наставник техничког и информатичког образовања
за 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013). Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу техничког и информатичког образовања може да изводи: професор техничког
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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 цртања 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.
Наставу из овог предмета могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из
тих предмета у трајању од осам семестара.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у
подручним одељењима: Рибару, Гревцима и Беласици
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013). Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу
енглески језик може да изводи: 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 немачког језика - приправник

за 22% радног времена, на одређено време, за рад у
матичној школи и подручном одељењу у Рибару
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 2 Правилника о степену и врсти образовања и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013). Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу немачког
језика може да изводи: 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 француског језика - приправник

за 44% радног времена, на одређено време, за рад у
матичној школи и подручном одељењу у Каонику
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 2 Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013). Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу француског
језика може да изводи: професор, односно диломирани филолог за француски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил француски језик), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил француски језик).

Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу у Бољевцу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013). Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и
друге облике образовно - васпитног рада у разредној настави може да изводи: 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.
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Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу у Зубовцу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013). Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и
друге облике образовно - васпитног рада у разредној настави може да изводи: 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

за рад у подручном одељењу у Ђунису
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013). Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и
друге облике образовно - васпитног рада у разредној настави може да изводи: 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.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких
спсобности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Сви
пријављени кандидати биће од школе обавештени о времену и месту провере психофизичких способности - у својој пријави кандидати треба да наведу
датум провере психофизичких способности, ако није старија од шест месеци.
Кандидати уз пријаву прилажу: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ о стручној спреми и доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, сходно чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уверење из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности. Доказ о здравственој способности прилаже се
пре закључења уговора о раду. Документа се прилажу у овереној фотокопији.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Ле с к о в а ц
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник српског језика
са 16,5% радног времена

Наставник физичког васпитања

са 80% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције

Наставник француског језика

са 80% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са плаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање утврђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 6/08, 8/8, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09, 3/10, 11/2012 и 15/2013); да испуњава услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат
прилаже: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету; извод
из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА“
16240 Медвеђа
тел. 016/891-012

Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу у Реткоцеру

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутне запослене ради
неге детета

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са места
вршиоца дужности директора школе

Библиотекар

са 50% радног времена

Наставник физике

са 60% радног времена

Наставник математике
са 66% радног времена

Наставник енглеског језика

за рад у комбинованом одељењу разредне наставе, настава
се одвија на албанском језику, са 10% радног времена

Наставник математике
УСЛОВИ: За сва радна места, кондидати морају испуњавати услове за пријем
у радни однос из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13). Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и напотпуне пријаве
неће бити разматране. О резултату конкурса кандидати ће бити обавештени
у року од 30 дана од дана објављивања. За ближе информације обратити се
секретаријату школе, на број тел. 016/891-012.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник информатике и рачунарства
са 20% радног времена

Наставник математике
са 22% радног времена

Наставник разредне наставе
Наставник француског језика

са 90% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до повратка одсутне
запослене са боловања

Наставник разредне наставе

из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом, кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, доказ из става 1 тачка 3, члана 120 ЗОСОВ
прибавља школа по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору
наставника, директор школе вршиће ужи избор кандидата које упућује на
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, пре доношења коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере кандидати ће
бити обавештени по истеку рока за подношење пријава. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
16000 Лесковац, Лесковачки одред 8

Професор математике
са 50% радног времена

Професор физике

са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Ромски асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању; семинар
Министарства просвете; науке и технолошког развоја за рад педагошког асистента у школи; за професора математике и физике: да кандидати имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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
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; да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које се изриче 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 примања мита или давања 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, да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад; да има држављанство РС. Кандидати
су дужни да уз пријаву доставе оверену копију: уверења о држављанству;
извода из матичне књиге рођених; дипломе о стеченој врсти и степену образовања. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до повратка одсутне запослене са боловања, за рад у
издвојеном одељењу школе у Доњем Бријању

ОШ „СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Горњој Оруглици

за рад у издвојеном одељењу школе у Доњем Бријању
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање из чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
број 11/2012); да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених;
оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми; потврду-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, у складу
са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит

Бесплатна публикација о запошљавању

16204 Мирошевце

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе

на одређено време, за рад у издвојеном одељењу у Доњој
Оруглици

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције
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. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже доказе
под тач. 1, 4 и 5 наведеног члана. 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.
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ОШ „СВЕТИ САВА“

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

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања, члана 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012), да испуњава остале услове прописане чланом 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Потпуна пријава треба да садржи: краћу биографију - кандидати достављају
уз пријаву, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању - кандидати достављају уз пријаву, доказ о поседовању држављанства
Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод
из матичне књиге рођених - кандидати достављају уз пријаву, потврду високошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања, од најамње 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова - кандидати достављају уз
пријаву, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси кандидат пре
закључења уговора о раду, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уколико
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучивања о избору кандидата, вршиће се
претходна провера психофизичких способности кандидата који уђу у ужи
избор, од стране надлежне службе за послове запошљавања, применом стандардизованих поступка. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
послати на адресу школе. Ближе информације могу се добити код секретара
школе, на горенаведени број телефона.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Гложане
16210 Власотинце
тел. 016/3869-982

Библиотекар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 6 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да испуњава остале услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Потпуна пријава треба да садржи: краћу биографију
- кандидати достављају уз пријаву, оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању - кандидати достављају уз пријаву, доказ о поседовању држављанства Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених - кандидати достављају
уз пријаву, потврду високошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској
установи у току студирања или након дипломирања, од најамање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - кандидати достављају уз пријаву, доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) - подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду,
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утвређена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. У поступку
одлучивања о избору кандидата, вршиће се претходна провера психофизичких способности кандидата који уђу у ужи избор, од стране надлежне службе за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на адресу школе. Ближе информације могу се добити код секретара школе, на горенаведени број
телефона.
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ГИМНАЗИЈА

Гложане
16210 Власотинце
тел. 016/3869-982

| Број 541 | 30.10.2013.

Професор музичке културе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих
услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да има и стечено одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); 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, да испуњава услове у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13); да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова наставник 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 има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому
о стеченом образовању и 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 (уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова или оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу). Сва документа се прилажу у оригиналу
или као оверене фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. По истеку конкурсног рока,
директор врши ужи избора кандидата које упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са ученицима. Психолошку процену способности
за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Лозниц а
ОШ „ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ“
15313 Бела Црква
тел. 015/591-003, 591-360

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, односно до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

Наставник енглеског језика за први циклус
образовања

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

Наставник математике

на одређено време преко 60 дана, односно до повратка
радника боловања
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011
и 55/2013), кандидат треба да има и одговарајуће образовање у складу са
чланом 8 Закона и Правилника о врсти и степену образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
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Наука и образовање
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 - школа прибавља по службеној дужности од
СУП-а, за изабраног кандидата; да има држављанство РС, да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: уверење о
држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење или диплому о стеченом образовању (оверена
фотокопија), доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора
о раду, а претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве слати
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15308 Јадранска Лешница

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: стечено средње образовање и да има завршену обуку за педагошког асистента;
држављанство РС; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење подноси се пре закључења уговора
о раду са изабраним кандидатом); доказ 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 прибавља
школа); да зна српски језик, односно да зна језик на ком се изводи образовно-васпитни рад (доставља кандидат који није стекао образовање на српском
језику, у обавези ја да достави доказ да је положио испит из српског језика). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверен препис
дипломе о стеченом образовању и уверење о завршеној обуци за педагошког
асистента, уверење о држављанству (оригинал или оверену копију). Пријаве
(кратка биографија и контакт телефон) на конкурс слати на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Документа по пријавама неће се враћати кандидатима по завршетку конкурса.

вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајући степен
и врсту образовања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013). 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 (члан 8
став 4 Закона); наставник и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона;
држављанство РС (уверење о држављанству - оригинал или оверену копију),
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ 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 прибавља школа); да зна српски језик,
односно језик на ком се изводи образовно-васпитни рад (доказ достављају
кандидати који нису стекли образовање на српском језику, а доказује се
потврдом високошколске установе да су положили испит из српског језика),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), фотокопије
докумената морају бити оверене. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверен препис дипломе о завршеном образовању; исправа коју
издаје високошколска установа, а којом доказује да су стекли образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ високошколске установе да су у току студија положили испите из педагогије и психологије; доказ да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу. У
поступку одлучивања о избору наставника, директор ће извршити ужи избор
кандидата који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима; психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака; о времену и месту провере изабарани кандидат биће накнадно обавештен. Пријаве (кратка биографија и контакт телефон) на конкурс
слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као и неоверена документа неће се узети у разматрање. Документа из пријава неће се враћати кандидатима по завршетку
конкурса.

Ниш
ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН“
18000 Ниш, Великотрновска 4
тел. 018/538-355

Директор

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15308 Јадранска Лешница

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Милина (неподељена школа
I-IV разред)

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Горњи Добрић (комбиновано
одељење)

Олигофренопедагог
Наставник руског језика
са 56% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), које је стекао на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-

Бесплатна публикација о запошљавању

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 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. 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; дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит уз испуњеност осталих услова за наставника, педагога
или психолога школе; обука и положен испит за директора школе; најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци, доставља
кандидат који одлуком школског одбора буде изабран за директора школе,
а 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); да није
под истрагом; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију лиценце или уверења о положеном стручном испиту; потврду о радном стажу;
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);
оригинал уверења надлежног суда, према месту пребивалишта; преглед кретања у служби са биографским подацима. Рок за пријаву је 15 дана. Кандидат
изабран за директора школе, дужан је да у року и под условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања или другим актом који
пропише министар просвете, положи испит за директора школе. Пријаву са
свим доказима о испуњености услова конкурса доставити у назначеном року,
у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора“, лично или на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
18000 Ниш, Бранка Радичевића 1
тел. 018/242-984

Наставник италијанског језика
са 88,89% радног времена

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

Наставник српског језика и књижевности

са 44,44% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор
југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и
књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор
српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске
књижевности и српског језика; мастер филолог (студијски програми: Српски
језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија, Српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика, Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: диплому о одговарајућем
степену стручне спреме, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, односно венчаних - за удате (издат на
обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним
књигама „Сл. гласник РС“, бр. 20/09). Документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника,
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Проверу психофизичке способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана од дана добијања резултата провере, директор прибавља мишљење органа управљања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Секретар

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер који је стекао образовање на студијама другог степена у складу са Законом о високом образовању, почев од
10. септембра 2005. године или дипломирани правник који је стекао образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат уз
пријаву треба да достави: диплому о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (за удате) - све у оригиналу или у овереној фотокопији.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА“

18000 Ниш, Радних бригада 28
тел. 018/232-979

ским системом преноса бодова. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе
и уверење о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, приликом 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. Наведена документа не могу бити старија од 6 месеци, а фотокопије морају бити оверене
од стране надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2
тел. 018/804-644

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, положена обука за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: доказ о стеченом образовању (оригинал
или оверена фотокопија), сертификат МП о положеној обуци за педагошке
асистенте, уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Нови Па зар
ОШ „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО“
36300 Нови Пазар, Дежева бб
тел. 020/343-020 и 020/353-411

Наставник математике

са 88% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
Шароње

Наставник математике

оспособљен на дефектолошком факултету за рад са
ученицима ометеним у развоју, са 66% радног времена, за
рад у издвојеном одељењу у Заводу Новопазарска бања

Наставник српског језика

оспособљен на дефектолошком факултету за рад са
ученицима ометеним у развоју, са 72% радног времена, за
рад у издвојеном одељењу у Заводу Новопазарска бања

Наставник музичке културе

са 75% радног времена, за рад у Дежеви, Шароњи и
Постењу и 15% радног времена за рад у издвојеном
одељењу у Заводу Новопазарске бање, оспособљен на
дефектолошком факултету за рад са ученицима ометеним
у развоју

Наставник енглеског језика

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

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања, а најдуже до 02.10.2014. године, за рад у
издвојеном одељењу у Шароњу

Наставник српског језика

Наставник немачког језика
са 22,22% радног времена

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања, а најдуже до 19.09.2014. године, са 94% радног
времена, за рад у матичној школи у Дежеви

УСЛОВИ: 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), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 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; 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 Европ-

УСЛОВИ: За сва радна места потребан је завршен факултет одговарајућег
смера (VII/1 тј. висока стручна спрема на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10
септембра 2005. године или мастер академске 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), прописан Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Основној школи а у вези са чланом 8. став 2. Закона о основама система образо-
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вања и васпитања и држављанство Републике Србије у складу са чл. 120 став
1. 4. Закона о основама система и образовања и васпитања. За радно место
наставника математике, српског језика и наставника музичке културе за рад
у издвојеном одељењу у Заводу Новопазарска бања, неопходно је да је кандидат оспособљен на дефектолошком факултету за рад са ученицима ометеним у развоју, а све у складу са чл. 83. 84. и 92 Закона о основној школи. Уз
пријаву кандидати подносе документа која нису старија од шест месеци, и то:
диплому о завршеној школи (диплома о стеченој стручној спреми-оригинал
или оверена фотокопија) за оба радна места; доказ са дефектолошког факултета о оспособљености за рад са децом ометеном о развоју (оригинал или
оверена фотокопија) за радно место наставника математике, српског језика,
ликовне културе и музичке културе; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) за сва радна места; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија) за сва радна места. Приликом заснивања
радног односа подносе се лекарско уверење и радна књижица. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: ОШ „Александар Стојановић Лесо“, 36305 Дежева или донети
лично у школу.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ САВА“
36300 Нови Пазар, Дојевиће
36300 Сопоћани
тел. 020/361-633

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Балетићу и Попама
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са боловања, за
рад у издвојеном одељењу у Пожеги

Наставник музичке културе

за рад у Дојевићу и издвојеним одељењима у Себечеву,
Сопоћанима и Пожеги

Наставник географије

за рад у издвојеном одељењу у Сопоћанима и издвојеном
одељењу у Себечеву, са 45% радног времена

Наставник биологије

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, за рад у Дојевићу и издвојеним одељењима у
Пожеги и Сопоћанима

Наставник босанског језика

за рад у Дојевићу, Себечеву, Сопоћанима и Пожеги

Наставник босанског језика

на одређено време за рад у Дојевићу, Себечеву,
Сопоћанима и Пожеги

Наставник математике

на одређено време за рад у Пожеги и Себечеву, са 66%
пуног радног времена

Наставник српског језика

УГОСТИТЕЉСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Наставник енглеског језика и књижевности

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за 60% норме

Наставник економска групе предмета

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за 50% норме

Наставник економске групе предмета

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за 55% норме

Наставник музичке културе
за 20% норме

Наставник права
за 17% норме

УСЛОВИ: За сва радна места потребан је VII степен стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву поднети следећа
документа: доказ о стручној спреми (диплома или оверена копија дипломе),
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, радну књижицу. Лекарско уверење доставиће кандидат по чијој пријави буде позитивно
решено. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Документа
слати на горенаведену адресу или доставити лично.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360

Наставник босанског језика
Наставник босанског језика
са 39% норме

Наставник српског језика
са 15% норме

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 70% норме

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 40% норме

Наставник немачког језика
са 22% норме

на одређено време до повратка радника са боловања, за
рад у издвојеном одељењу у Сопоћанима

Наставник француског језика

Секретар

Наставник разредне

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Помоћни-технички радник

на одређено време, за рад у издвојеном одељењу у Попама,
са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да испуњавају
услове у погледу стручне спрема за одговарајући предмет, односно разредну наставу (VII степен стручне спреме), да имају одговарајућу психофизичку
способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
или под истрагом за кривична дела која их чине неподобним за рад у школи;
да имају држављанство РС. Уз захтев потребно је доставити и следећа документа: доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

са 50% норме

на одређено време
2 извршиоца

Наставник музичке културе
са 25% норме

Наставник ликовне културе

на одређено време, са 75% норме

Наставник физичког васпитања
Наставник физичког васпитања
са 50% норме

Наставник дефектолог - олигофренолог
2 извршиоца
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Наставник дефектолог - тифлолог
Наставник ликовне културе

са 50% норме, за рад са ученицима са посебним потребама

Наставник музичке културе

са 25% норме ,за рад са ученицима са посебним потребама

Наставник физичког васпитања

са 75% норме, за рад са ученицима са посебним потребама

Хигијеничар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајућа висока школска спрема према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, да су држављани Републике Србије, да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 тачка 1 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Уз пријаву кандидати треба да доставе: оверен препис дипломе о
стручној спреми, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. Информације у вези конкурса могу се добити у школи.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36300 Нови Пазар, Трнава бб

Наставник енглеског језика
Наставник математике
са 78% норме

Наставник музичке културе
са 50% норме

Наставник изборног предмета
(цртање, сликање и вајање)

на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Када се образовно - васпитни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има доказ
о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад, да зна језик
на ком се изводи образовно - васпитни рад (српски и босански). Уз пријаву
на конкурс доставити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми по Правилнику о врсти и степену стручне спреме у
основном образовању („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13);
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 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.
Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Доказ о психичкој,
физичкој и здраственој способности за рад са децом и ученицима из члана
120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048
Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: дипломирани инжењер електротехнике, смер електроника, за 90% норме часова. У осталом делу оглас
је непромењен.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел.020/385-710
Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: наставник разредне наставе - 2 извршиоца, и треба да гласи: наставник разредне наставе, на одређено
време до повратка запослених са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета - 4 извршиоца. У осталом делу оглас је
непромењен.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Наставник историје
за 35% норме часова

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице под условом прописаним законом, и да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити следећу
документацију: 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, доказ о потребном образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Нови Са д
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Браће Тан 1
тел. 021/6915-353

Наставник економске групе предмета
за наставу на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Наставник математике

за наставу на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; математичар-математика финансија.

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; математичар-математика финансија.

Наставник математике

за наставу на мађарском наставном језику, за 56% радног
времена
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; математичар-математика финансија.

Наставник математике
за 56% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; математичар-математика финансија.

Наставник хемије

за наставу на српском и мађарском наставном језику, за
20% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани хемичар-професор хемије.

Наставник посластичарства

за наставу на мађарском наставном језику, за 80% радног
времена
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УСЛОВИ: виши стручни радник технологије посластичарства, виши угоститељ
који је стекао и средње образовање за посластичара или посластичарског
техничара.

Наставник куварства са практичном наставом

за наставу на мађарском наставном језику, за 60% радног
времена
УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства, виши угоститељ са IV
степеном стручне спреме, образовни профил: кувар.

Наставник куварства са практичном наставом

за наставу на српском и мађарском наставном језику, за
50% радног времена
УСЛОВИ: кувар-специјалиста са петогодишњим искуством у струци стеченим
после специјалистичког испита.

Наставник немачког језика
за 61% радног времена

УСЛОВИ: професор, дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.

Наставник српског језика и књижевности

за 44% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог по основу мировања радног односа
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности језика.

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности језика.

у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) - доказ се подноси
уз пријаву на конкурс; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима (доказ се подноси пре закључивања 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); држављанство Републике Србије (доказ се подноси
уз пријаву на конкурс); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад (доказ уз пријаву на конкурс). Доказе приложити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

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

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Графичко инжењерство и дизајн
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука - Графичко
инжењерство и дизајн, мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна и
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Примењене рачунарске науке и
информатика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер - мастер електротехнике и рачунарства - рачунарство и аутоматика, просечна оцена на
основним и мастер студијама изнад 09,00, уписане докторске студије из
области примењене рачунарске науке и информатике, искуство у извођењу
вежби из предмета који припадају областима HML технологије и технологије
WEB сервиси, објављени научни радови из области истраживања и анализе
података и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Наставник рачунарства и информатике

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.

УСЛОВИ: дипломирани економиста-пословна информатика; дипломирани
економиста-пословни информациони системи, информациони инжењеринг.

21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85

Наставник услуживања са практичном наставом

Спремачица

Наставник математике

за 67% радног времена, на одређено време до краја
школске године
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; математичар-математика финансија.

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

за 22% радног времена, на одређено време до краја
школске године

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије услуживања, виши угоститељ са
IV степеном стручне спреме, образовни профил: конобар.

Наставник економске групе предмета

за наставу на мађарском наставном језику, на одређено
време до повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Наставник економске групе предмета

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Наставник енглеског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене по основу
мировања радног односа
УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности, дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност.
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 шест бодова праксе у установи,

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа и услови прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: извод из матичне књиге рођених, сведочанство и уверење о
држављанству. Одговарајуће лекарско уверење доставља се пре закључења
уговора о раду, док уверење о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

П а н че в о
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26204 Опово, Братства и јединства 14
тел/факс: 013/681-512

Наставник математике

3 извршиоца - 2 извршиоца за 89% радног времена и 1
извршилац за 78% радног времена
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом:
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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 - мастер (са
изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер треба да имају завршене основне академске
студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и физике.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 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
или ликовне културе за основну школу.

Наставник руског језика
за 22% радног времена

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

Наставник географије
за 70% норме

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор географије
и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани
професор географије и информатике, професор биологије - географије, професор физике - географије, професор географије - информатике, дипломирани професор географије - мастер, дипломирани географ - мастер, мастер
географ, мастер професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике.

Наставник грађанског васпитања у другом циклусу
основног образовања и васпитања
за 15% радног времена

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани школски педагог - психолог,
дипломирани школско - клинички психолог, дипломирани педагог, општи
смер или смер школске педагогије, професор психологије, дипломирани
психолог, општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани педагог - мастер, професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
професор педагогије, 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 географ, дипломирани географ, лице које 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, лица која испуњавају услове за обављање стручних послова:
социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог, дипломирани географ просторни планер, лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета историја у складу са Правилником којим је прописана врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета матерњи језик националне мањине у складу са Правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, лице које испуњава услове за извођење
наставе из изборног предмета матерњи језик/говор националне мањине са
елементима националне културе у складу са овим Правилником, лица из чл.
2 тачка 1 подтачка 1 и 2 могу да изводе наставу уколико су у складу са прописом којим се одређује стално стручно усавршавање и стицање звања настав-
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ника, васпитача и стручних сарадника савладала програм обуке за извођење
наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно
који су претходно завршили неки од следећих програма: Обука за наставника
грађанаског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања,
Умеће комуникације, Активна настава кроз учење; Едукација за ненасиље;
Речи су прозори 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 наставника грађанског васпитања на одговарајућој
школској установи.

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности
и језика, професор српске књизевности 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 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 српскохраватског језика са источним и западним словенским језицима,
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у
школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности
са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског
језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог
(студијски програми: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), српска књижевност и језик са компаратистиком, мастер професор језика и књижевности (студијски програми: српски
језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), филологија, модули: српски језик и српски
језик и компаративна књижевност.

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: 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.

Сервирка у ђачкој кухињи
за 45% норме

УСЛОВИ: завршена основна школа и стручна оспособљеност за рад сервирке.

Помоћни радник
за 55% норме

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице које испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање у погледу врсте и степена стручне спреме, односно у горенаведеном звању (за радна места наставника);
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. држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова под тач. 1
(диплома или оверена фотокопија дипломе) и тач. 4 (уверење о држављанству - да није старије од шест месеци) подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ
под тач. 2 подноси се након закључивања уговора о раду, а доказ под тач. 3
- прибавља школа по службеној дужности. Пријаве на конкурс послати у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.
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ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26310 Алибунар
тел. 013/8062-013

Наставник математике

образовно - васпитни рад се остварује на
српском језику
УСЛОВИ: 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); 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; 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 зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат подноси: доказ о стеченом одговарајућем
образовању - оверен препис или оверену фотокопију дипломе (односно уверења које се издаје до издавања дипломе) о стеченом одговарајућем високом
образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, спедијалистичке 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; извод
из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); исправу коју издаје високошколска установа, а којом
доказује 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, односно да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу; доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се школи пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности (некажњаваности) правноснажном пресудом
за поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом - прибавља школа по службеној дужности. 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 за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаву са потребним прилозима и
доказима да испуњава услове конкурса, кандидат треба да достави у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити код секретара школе и на
број телефона: 013/641-036, локал 26. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Наставник математике

са 12 часова наставе недељно (67% радног времена);
образовно-васпитни рад се остварује на
српском језику
УСЛОВИ: 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; дипломира-
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ни 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); 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; 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 зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат подноси: доказ о стеченом одговарајућем
образовању: оверен препис или оверену фотокопију дипломе (односно уверења које се издаје до издавања дипломе) о стеченом одговарајућем високом
образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, спедијалистичке 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; извод
из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); исправу коју издаје високошколска установа, а којом
доказује 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, односно да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу; доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се школи пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности (некажњаваности) правноснажном пресудом
за поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом - прибавља школа по службеној дужности. 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 за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаву са потребним прилозима и
доказима да испуњава услове објављене овим конкурсом, кандидат треба да
достави у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 013/641-036, локал 26. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник математике

са 12 часова наставе недељно (67% радног времена);
образовно-васпитни рад се остварује на
румунском језику
УСЛОВИ: 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); 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; 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 зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат подноси: доказ о стеченом одговарајућем
образовању: оверен препис или оверену фотокопију дипломе (односно уверења које се издаје до издавања дипломе) о стеченом одговарајућем високом
образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, спедијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по про-

30.10.2013. | Број 541 |

59

Наука и образовање
пису 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; извод
из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); исправу коју издаје високошколска установа, а којом
доказује 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, односно да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу; доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се школи пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности (некажњаваности) правноснажном пресудом
за поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом - прибавља школа по службеној дужности. 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 за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаву са потребним прилозима и
доказима да испуњава услове објављене овим конкурсом, кандидат треба да
достави у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 013/641-036, локал 26. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник рачунарства и информатике

са 14 часова наставе недељно (70% радног времена);
образовно-васпитни рад се остварује на
српском језику
УСЛОВИ: 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
економист, 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
професор технике и информатике; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство 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 из ст. 2 и 3 ове тачке утврђује министарство надлежно
за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија; 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; 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 зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат подноси: доказ о стеченом
одговарајућем образовању: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
(односно уверења које се издаје до издавања дипломе) о стеченом одговарајућем високом образовању на студијама другог степена (мастер академске
студије, спедијалистичке 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; извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); исправу коју издаје високошколска
установа, а којом доказује да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
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дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно да је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу; доказ о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни
рад или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се школи
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности (некажњаваности)
правноснажном пресудом за поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом
- прибавља школа по службеној дужности. 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 за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаву
са потребним прилозима и доказима да испуњава услове објављене овим
конкурсом, кандидат треба да достави у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на адресу школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити код секретара школе и на број телефона: 013/641-036,
локал 26. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник немачког језика

са 6 часова наставе недељно (33% радног времена);
образовно-васпитни рад се остварује на
српском језику
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Немачки језик и књижевност);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); 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; 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 зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат подноси: доказ о стеченом одговарајућем
образовању: оверен препис или оверену фотокопију дипломе (односно уверења које се издаје до издавања дипломе) о стеченом одговарајућем високом
образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, спедијалистичке 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; извод
из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); исправу коју издаје високошколска установа, а којом
доказује 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, односно да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу; доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се школи пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности (некажњаваности) правноснажном пресудом
за поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом - прибавља школа по службеној дужности. 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 за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаву са потребним прилозима и
доказима да испуњава услове објављене овим конкурсом, кандидат треба да
достави у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 013/641-036, локал 26. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог, са 7
часова наставе недељно (35% радног времена); образовноваспитни рад се остварује на
српском језику
УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог; професор биологије - хемије; дипломирани
професор биологије и хемије; дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине; дипломирани биолог, смер заштита животне средине;
дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор биологије - мастер;
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Наука и образовање
дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани професор биологије - хемије - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер
биолог; мастер професор биологије. Кандидат треба 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; 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 зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат подноси: доказ о стеченом одговарајућем
образовању: оверен препис или оверену фотокопију дипломе (односно уверења које се издаје до издавања дипломе) о стеченом одговарајућем високом
образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, спедијалистичке 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; извод
из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); исправу коју издаје високошколска установа, а којом
доказује 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, односно да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу; доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се школи пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности (некажњаваности) правноснажном пресудом
за поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом - прибавља школа по службеној дужности. 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 за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаву са потребним прилозима и
доказима да испуњава услове објављене овим конкурсом, кандидат треба да
достави у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 013/641-036, локал 26. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник екологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог, за 2
часа наставе недељно (35% радног времена); образовноваспитни рад се остварује на
српском језику
УСЛОВИ: професор екологије и заштите животне средине; дипломирани
еколог животне средине; дипломирани еколог за заштиту животне средине;
дипломирани еколог - заштита животне средине; дипломирани еколог заштите животне средине - мастер; дипломирани професор биологије - мастер;
дипломирани биолог заштите животне средине; дипломирани биолог - мастер; дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани биолог, смер заштита животне средине;
професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани
инжењер шумарства за пејзажну архитектуру; мастер биолог; мастер еколог;
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; 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 зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат подноси: доказ о стеченом
одговарајућем образовању: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
(односно уверења које се издаје до издавања дипломе) о стеченом одговарајућем високом образовању на студијама другог степена (мастер академске
студије, спедијалистичке 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; извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); исправу коју издаје високошколска
установа, а којом доказује 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, односно да је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу; доказ о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни
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рад или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се школи
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности (некажњаваности)
правноснажном пресудом за поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом
- прибавља школа по службеној дужности. 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 за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаву
са потребним прилозима и доказима да испуњава услове објављене овим
конкурсом, кандидат треба да достави у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на адресу школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити код секретара школе и на број телефона: 013/641-036,
локал 26. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена основна школа, 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. Кандидат подноси: доказ о стеченом одговарајућем
образовању: оверен препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); доказ о знању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаву са потребним прилозима
и доказима да испуњава услове објављене овим конкурсом, кандидат треба
да достави у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 013/641-036, локал 26. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „САВА ЖЕБЕЉАН“
26213 Црепаја, Маршала Тита 8

Наставник математике

са 90% радног времена (16 часова недељно)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 и 121 ст. 7, 9 и
10 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба да
испуњава услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 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. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основаним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 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. У погледу степена и врсте образовања, кандидат треба да испуњава услове из чл. 2
и 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, потврду или уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова или
положеним испитима из педагогије и психологије или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац), оверену фотокопију уверења о држављанству (на старију од 6 месеци) и доказ о стеченом
средњем, вишем или високом образовању на српском језику или о положеном
испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе је
обавезан; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидати ће достављати пре закључивања уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. У поступку
одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурску могу се
добити на број телефона: 013/671-011.
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ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

26214 Дебељача, Серво Михаља 32

Наставник физике

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА“
Ковачица

Наставник немачког језика

са 6 часова - мађарска одељења

за рад у одељењима на словачком језику

Наставник хемије

УСЛОВИ: доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на словачком језику или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.

са 4 часа - мађарска одељења

Наставник биологије

са 8 часова - мађарска одељења

Наставник енглеског језика

са 8 часова - мађарска одељења (предметна настава)

Наставник немачког језика

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

Наставник дефектолог - олигофренопедагог

Наставник техничког и информатичког образовања

на одређено време до повратка запослене са боловања, за
рад у одељењу на српском језику

Наставник географије

УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са Правилником о степену и
васти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13).

са 8 часова - мађарска одељења
са 7 часова - мађарска одељења

Наставник историје

са 7 часова - мађарска одељења

Наставник математике

са 16 часова - мађарска одељења

Наставник математике

са 20 часова - српска одељења

Наставник математике

са 12 часова - српска одељења
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 и 121 ст. 7, 9 и
10 Закона о основама система образовања и васпитања Кандидат треба да
испуњава услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 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. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основаним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и 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. У погледу степена и врсте образовања, кандидат треба да испуњава
услове из чл. 2 и 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву кандидат подноси: диплому о завршеном
одговарајућем високом образовању; потврду или уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова или положеним испитима из педагогије
и психологије или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (нови образац); доказ о познавању мађарског језика,
најмање средње образовање или положен испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење 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 - прибавља
школа. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење, пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Сва документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријава у којој није наведено на које радно место се односи, која не садржи документа у оригиналу или
у овереној фотокопији сматраће се непотпуном. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају лично или поштом, на
адресу школе. Ближа обавештења могу се добити и на бројеве телефона:
013/665-448 и 665-060.
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ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 8 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Уверење о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван 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 и
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 по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са
потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел. 013/344-998
е-mail: оsdjurajaksic@panet.rs

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно члану 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања: 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 и на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: диплому о одговарајућој стручној спреми, уверење о
држављанству РС и извод из матичне књиге рођених. Уколико се подносе
фотокопије докумената, морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду, док ће доказ
о неосуђиваности прибавити школа. Претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НСЗ Позивни центар
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ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

САЈМОВИ

26227 Долово, Аксентије Максимовић 1
тел. 013/2634-207

18300 Пирот, Српских владара 111

Професор физичког васпитања

са 12 часова, на одређено време до повратка раднице
са боловања, за рад у матичној школи и истуреним
одељењима

на одређено време до краја мандата директора (до 10.
октобра 2014. године)

Професор физике

Национална служба
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, са одговарајућим високим образовањем:
за(мастер
запошљавање
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе
чл. 8 ЗОСОВ; на студијама другог степена
академске студије, специјатехнике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физилистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат у погледу стручне спреме мора поред навених законских услова да испуњава и услове према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012). 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидати су дужни приложити: пријаву на конкурс, фотокопију дипломе (оверена), уверење да кандидат није под истрагом
(суд), уверење о држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), лекарско уверење се подноси након закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору по конкурсу, директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких
способности у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава.
Психофизичке способности кандидата оцењује Национална служба за запошљавање. Оверене фотокопије не могу бити старије од 6 месеци. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Својеручно
потписане пријаве са биографијом доставити на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ке 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 - 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.

Ложач

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

Наставник енглеског језика и књижевности

са 78% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове у погледу
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). Кандидати треба да испуњавају
и услове прописане законом: да испуњавају услове прописане одредбама
члана 8 став 2 тач. 1, 2 и 4 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11 и 55/13). Кандидати уз пријаву
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о
испуњености услова из члана 8 став 4 Закона да лице 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 или уверење о положеном испиту за лиценцу, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству. Зарада је према Посебном колективном
уговору за средње школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу
школе.

Шанса за младе

за рад у истуреном одељењу у селу Расница

Ложач

са 50% норме, за рад у истуреном одељењу у селу Барје
Чифлик
УСЛОВИ: завршена основна школа, сертификат о завршеној обуци за рад на
парном котлу.

САЈМОВ
ЗАПОШЉАВ

Помоћни радник - хигијеничар
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: стечено средње образовање; познавање ромског језика ако ради са
децом, ученицима и породицама из ромске заједнице, у складу са законом.

НАЈКРАЋИ
ДО ПОС

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: одговарајућа стручна спрема, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад, да 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 или морала,
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно
- васпитни рад. Уз пријаву кандидат доставља: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван, оверену фотокопију дипломе или уверења, на адресу школе или у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пож аревац

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

„NS PROGROUP“ DОО

Национал
за запош

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.
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12223 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129

Наставник енглеског језика

са 20% радног времена, на одређено време, за рад у
подручним одељењима, ради замене запослене док је на
породиљском одсуству и одсуству ради неге детета, до
08.07.2014. године

Наставник биологије

на одређено време, за рад у централној школи у Голупцу и
издвојеном одељењу у Добри, ради замене запослене док
је на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета, до
04.10.2014. године

Наставник физичког васпитања

са 90% радног времена, за рад у централној школи и
издвојеном одељењу у Добри, ради замене запослене док
је на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета, до
27.08.2014. године

Наставник музичке културе за извођење наставе из
изборног предмета Хор и оркестар
са 10% радног времена, до краја школске
2013/2014. године

Наставник грађанског васпитања

са 20% радног времена, до краја школске
2013/2014. године

Наставник српског језика

са 90% радног времена, за рад у централној школи, до
повратка запосленог са дужности
директора школе

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Радошевцу

Наставник немачког језика
за рад у централној школи

Наставник немачког језика

са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Добри

Наставник математике

са 66% радног времена, за рад у централној школи

Наставник физике

са 40% радног времена, за рад у централној школи и
издвојеном одељењу у Добри

Наставник енглеског језика

са 60% радног времена, за рад у издвојеним одељењима
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће образовање прописано чл.
8 Закона о основама сиситема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и одговарајуће звање према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи, са или без радног искуства, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, о чему доказ прибавља школа;
да је држављанин Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити доказе о испуњавању услова. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве се шаљу на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

Обука за активно
тражење посла
64

| Број 541 | 30.10.2013.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
12221 Мајиловац

Помоћни радник на пословима одржавања чистоће
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ОШ „Вук Караџић“ у Мајиловцу, Закону о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13) и остале опште услове предвиђене Законом о раду, да испуњава
услове из члана 57 Правилника о организацији и систематизацији послова
у ОШ „Вук Караџић“ у Мајиловцу - I степен стручне спреме, основна школа,
да је држављанин РС, 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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, знање језика на ком се
остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву кандидат доставља: доказ да
има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен стручне спреме),
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци) и уверење да се против кандидата не води судски
поступак за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци). Документа се
подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско уверење подноси
се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
12300 Петровац на Млави, Млавска 14

Професор физике

са 35% радног времена
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар; дипл. астрофизичар;
дипл. физичар за општу физику; дипл. физичар за примењену физику; дипл.
физичар - информатичар; професор физике за средњу школу; дипл. физичар
- истраживач; дипл. физичар за теорију и експерименталну физику; дипл.
физичар за примењену физику и информатику; дипломирани астроном,
астрофизички смер.

Професор латинског језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: професор класичне филологије, односно дипломирани класични
филолог.

Професор српског језика
са 61% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филилог за српски 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
српскохрватског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и српског језика, професор југословенске књижевности са
страним језицима, професор срског језика и књижевности, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима.

Професор социологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломирани социолог.

Професор правне групе предмета
са 64% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник.
ОСТАЛО: у радни однос у школи може да буде примљено лице под условима
прописаним законом, и ако испуњава услове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: доказ о испуњености услова да има одговарајуће образовање
и да је држављанин Републике Србије (оверене фотокопије). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима -
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кандидат доказује пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђивању кандидата прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
се подносе на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник машинске групе предмета

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6
тел. 012/223-389

Наставник економске групе предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања - дипл.
економиста (сви смерови).

Наставник за предмет Савремена пословна
кореспонденција
са 50% радног времена

УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања - дипл.
економиста (сви смерови). Посебни услови: претходно завршена средња
стручна школа, образовни профил: економски техничар.

Наставник економске групе предмета
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања - дипл.
економиста (сви смерови).

Наставник математике
УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања - професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар - информатичар
по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.

Наставник математике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања - професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар - информатичар
по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.

Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања - професор физике, дипл. физичар, професор физике - хемије по Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Школски педагог

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 3
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, дипл. педагог; професор педагогије;
дипломирани школски психолог - педагог.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање у наведеном занимању у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије, да
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву са кратком
биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству
(оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију). Лекарско уврење се подноси пре закључења уговора о раду; уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Пријава са потребном документацијом о
испуњености услова подноси се лично или поштом, на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до престанка функције директора
УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), VII степен, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву
доставити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (што се доказује
пре закључења уговора о раду), уверење 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 заштићеним међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ о испуњавању услова прибавља школа), да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5
тел. 012/513-595

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 и 97/08), почев од 10. септембра
2005. године или стечено образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године за наставника ове врсте школе и подручја рада,
педагога или психолога; положен стручни испит за наставника, педагога или
психолога, тј. лиценца; савладана обука и положен испит за директора школе
(програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи
испит за директора, у року од годину дана од дана ступања на дужност, тј. од
дана доношења подзаконског акта којим се регулише ова материја); најмање
5 година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 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
кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја или против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење прибавља школа), уверење о држављанству Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да
има најмање пет година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу); лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија - не старија од 6 месеци); уверење суда о неосуђиваности; извод из матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом
кретања у служби (радна биографија) и предлогом плана рада директора за
време мандата.
Напомена: пријаве са доказима о испуњености услова конкурса подносе се на
адресу: Јована Шербановића 5, Пожаревац, са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично у секретаријату школе, у времену од 08,00 до 13,00 часова.
Учесници конкурса о изабраном кандидату биће обавештени након што по
истеку законом предвиђеног рока из чл. 60 Закона, Школски одбор донесе
решење о избору директора; број телефона за ближе информације: 012/513595. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок
за пријаву је 15 дана.
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ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5
тел. 012/513-595

Наставник електро групе предмета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека, дипломирани инжењер електронике,
смер идустријске енергетике.

Наставник математике
са 50% норме рада

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Наставник стручних предмета за образовне
профиле: прехрамбени техничар, месар и пекар, за
предмете: производња хлеба, сировине у пекарству,
технологија воде, предузетништво, изборна
технологија и контрола квалитета у прехрамбеној
индустрији
Наставник стручних предмета за образовни
профил: ветеринарски техничар, за предмете:
хигијена и нега животиња, болести животиња,
основи хирургије, професионална пракса за
образовни профил: ветеринарски техничар
са 50% радног времена

Наставник саобраћајне групе предмета

Наставник математике

са 40% норме рада

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани саобраћајни инжењер,
одсеци за друмски и градски саобраћај или друмски, градски саобраћај и
транспорт.

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник енглеског језика

са 30% норме рада, на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског језика, дипломирани филолог за енглески језик.

Возач - инструктор
са 50% норме рада

Возач - инструктор

на одређено време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, возач моторних возила - инструктор.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 8, 120 и
121 Закона о основа система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника у настави у стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08 и 11/08). Уз пријаву на конкурс
кандидати прилажу следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: кратку радну биографију, диплому, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству. Доказ о испуњености услова из члана 120 Закона
о основа система образовања и васпитања, став 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог
члана, 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. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс подносе се на адресу школе. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 012/513-595.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања у складу са чланом 8
став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајућег смера, односно
групе предмета у складу Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни преглед“, 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) и поседовање 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, сходно
члану 8 став 4 и члану 121 став 9 Закона о основама система образовања и
васпитања. 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 одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања (члан 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности 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; поседовање држављанства
Републике Србије; познавање језика 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. Уз пријаву са кратком
биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију) и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 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. Лекарско уврење подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу
се добити у школи или на бројеве телефона: 012/223-388 или 012/541-156.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих
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ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“

ОШ „МИША ЖИВАНОВИЋ“

Наставник руског језика

Наставник математике

Наставник историје

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - VII/1 степен, одговарајуће
групе, да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и поднесе доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оригинал или
оверену фотокопију), о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење); потврду да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци, оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, као и извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова
из тачке 2 - подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености
услова из тачке 3 - прибавља школа. Уз пријаву на конкурс приложити и
радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу школе. Ближе информације могу се добити на број телефона:
012/649-302.

Наставник техничког и информатичког образовања

12321 Лазница
тел. 012/649-302

са 10% радног времена
са 5% радног времена

ОШ „СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ“
12307 Буровац
тел. 012/349-643

Секретар

са 40% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање: VII степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ о испуњености доставља се 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
(доказ о испуњености ових услова прибавља школа), држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену форокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (доказ доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду), потврду да се против
њега не води кривични поступак.

Наставник математике
са 88% радног времена

Наставник руског језика
са 44% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 51/11,
53/13). Кандидати за радна места наставника и посебне услове прописане
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 51/11, 53/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о држављанству
Републике Србије - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (доказ - доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са доказима могу се поднети лично или поштом,
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације могу се
добити на број тел. 012/349-643.

Бесплатна публикација о запошљавању

12253 Средњево
тел. 012/667-056, 667-113

са 60% радног времена
са 80% радног времена
са 50% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 15% радног времена

Професор разредне наставе
2 извршиоца

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и поседује врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву поднети следећа документа: доказ о стеченој стручној спреми (прописану врсту и степен стручне
спреме), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води
кривични поступак. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереној
копији. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду, психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
док извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа.

Пријепоље
МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
31330 Прибој, Вука Караџића 5
тел. 033/2452-170

Професор енглеског језика
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 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) и да
има звање: 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).

Професор куварства са практичном наставом
са 74,87% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 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) и да
има звање: виши стручни радник технологије куварства; гастролог; виши
стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство;
виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; виши угоститељ;
виши угоститељ гастролог; виши стручни радник комерцијалист угоститељства; комерцијалист угоститељства; менаџер хотелијерства, смер гастрономија;
менаџер хотелијерства, смер гастрологија; менаџер у гастрономији; струковни менаџер гастрономије; струковни економиста за туризам и угоститељство;
струковни економиста на студијском програму туризам и угоститељство;
дипломирани менаџер гастрономије; дипломирани менаџер гастрономија;
дипломирани економиста менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски
менаџмент, ако су на основним академским студијама изучавани наставни
садржаји из области предмета; виши стручни радник организатор у угос-

30.10.2013. | Број 541 |

67

Наука и образовање
титељству одсек кулинарства; масер менаџер, предходно завршене студије
првог степена на студијском програму Менаџер у гастрономији; дипломирани
економиста менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета; мастер економиста, предходно завршене студије првог степена основне академске студије на
студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета. Лице из алинеје прве до двадесет прве треба да су предходно завршили
средње образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар, техничар
кулинар или кулинарски техничар.

Професор математике
Професор математике

са 33,33% радног времена
УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 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) и да
има звање: 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 билогије 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 предходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математке и
примењене математике (са положеним испитом из предмета Геометрија или
Основи геометрије).

Професор музичке уметности
са 13,57% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 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) и да
има звање: академски музичар; дипломирани музичар (сви смерови); дипломирани музиколог; дипломирани музички педагаог; професор солфеђа и
музичке културе; професор музичке кутуре; дипломирани етномузиколог;
академски музичар композитор; дипломирани композитор; професор музичког васпитања; мастер теоретичар уметности; мастер музички уметник, сви
професионални статуси; мастер композитор.

Професор рачунара

на одређено време са 50,71% радног времена
УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 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) и да
има звање: дипломирани инжењер електротехнике сви смерови осим енергетског; дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;
дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани инжењер елктротехнике
и рачунарства, смер електроника и телекомуникација; мастер инжењер елктротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије
у области електротехнике рачунарства, на студијским програмима осим из
области енергетике; мастер инжењер елктротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације.

Професор програмирања

са 40,86% радног времена до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
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них наставника у стручним школама („Сл. гласник 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) и да
има звање: дипломирани инжењер електротехнике сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електротехнике, смер електронски; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;
дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике; професор информатике; дипломирани инжењер за информационе
системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, односно одсеци за
информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани математичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије
у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима,
осим из области енергетике; мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне
академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском
програму рачунарске мреже и комуникације; мастер математичар, мастер
информатичар или мастер инжењер информационих технологија, сви са предходно завршеним основним студијама са најмање положених: а) пет једносеместралних предмета из области рачунарства и информатике, од тога најмање један из области Програмирање и најмање једна из области Објектно
оријентисано програмирање (један двосеместрални предмет се рачуна као
два једносеместрална предмета), б) два предмета из једне или две следеће
области Матеметика или Теоријско рачунарство; мастер инжењер организационих наука, завршене мастер академске студије на смеру Информационих
система и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке и
завршене основне студије са најмање положених: а) пет једносеместралних предмета из области рачунарства и информатике, од тога најмање један
из области Програмирање и најмање једна из области Објектно орјентисано
програмирање (један двосеместрални предмет се рачуна као два једносеместрална предмета), б) два предмета из једне или две следеће области Математика или Теоријско рачунарство.

Професор предузетништва
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 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) и да
има звање: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер
машинства; дипломирани економиста; дипломирани инжењер организације
рада; професор електротехнике; дипломирани инжењер за индустријски
менаџмент; мастер инжењер елктротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;
мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије
у области машинског инжењерства; мастер економиста, предходно завршене
основне академске студије у области економије.

Професор организације рада
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 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) и
да има звање: дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер
машинства; професор машинства; дипломирани инжењер организације рада;
дипломирани инжењер за развој машинске струке; мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена основне академске студије
у области машинства.

Професор рачунара и програмирања

на одређено време са 40% радног времена до
31.08. 2014 године
УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба да
испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 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) и да има звање:
дипломирани математичар информатичар; дипломирани инжењер електротехнике; професор информатике; дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани инжењер електронике; дипломирани инжењер за информационе
системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе
системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за инфор-
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мационе системе, информационе системе и технологије; професор технике и
информатике; дипломирани матеметичар; дипломирани физичар примењена компјутерска физика мастер; дипломирани физичар примењена физика и
информатика мастер; мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена основне академске студије у области машинства; мастер
математичар; мастер информатичар; мастер инжењер електротехнике рачунарства; мастер професор технике информатике; мастер инжењер информационе технологије; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информационих система и технологије или Софтерско инжењерство и
рачунарске науке). Лица из алинеја 13-19 морају имати претходно завршене
основне академске студије у оквиру којих су положени предмети: пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање једна из области
Програмирања и најмање два предмета из једне или две следеће области
математика или Теоријско рачунарство).

Професор историје

са 20% радног времена
УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 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) и да
има звање: професор историје; дипломирани историчар; професор историје
гографије; мастер историчар. Лице из алинеје четврте мора имати претходно
завршене основне академске студије историје.

Професор географије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом учесник конкурса треба
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 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 да има једно
од следећих звања: професор географије; дипломирани географ; професор
историје географије; дипломирани географ просторни планер; дипломирани
професор географије мастер; мастер географ; мастер професор географије;
мастер професор географије и информатике; мастер професор биологије и
географије. Лице из алинеје шест до девет мора имати претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне студије биологије и гографије.

Професор српског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, а најдуже до 31.08.2014. године, са 22,22%
радног времена
УСЛОВИ: Поред услова који су прописани законом, кандидат треба да
испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник - 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) и да има
звање: професор, односно дипломирани филололог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филололог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског
језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; дипломирани филолог за српског језика са јужнословенским
језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер
професор језика и књижевности (студијски програм: 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 птограм: 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). У школама у
којима се образовно - васпитни рад обавља на језику националне мањине:
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу
на мађарском, русинском и румунском језику; професор српског језика и
књижевности у одељенима за националне мањине; дипломирани филолог
србиста (српски језик и лингвистика) - мастер; професор српског језика и
књижевности; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог
за српскохраватски језик и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за српскох-
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рватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор
југословенске књижевности са страним језицима; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; мастер професор језика и књижевности (студијски програм: Српски
језик и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски птограм: Српска филологија, српски језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм: 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).
Лице из става 2 алинеја 3 обавезно је да да положи испит из Методике са
основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, методичке праксе и српског језика у контексту са мађарским језиком или
словачким језиком. Лице из става 2 алинеје четврта до двадесеттрећа у обавези су да положе испит из Методике са основама глатодидактике, Методике
наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српског
језика у контакту са мађарским, односно словачким језиком (за мађарску и
словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013). Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1 и
4 и став 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2
овог члана - пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог
члана - прибавља школа.

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Професор босанског језика
3 извршиоца

Професор српског језика
са 44% радног времена

Професор математике
са 66% радног времена

Професор географије
са 85% радног времена

Професор информатике
са 25% радног времена

Професор физике

са 10% радног времена

Професор хемије

са 10% радног времена

Професор биологије

са 10% радног времена

Професор ТО

са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Поред општих
услова прописаних Законом о раду, Законом о основној школи, кандидати
требају да испуњавају и следеће услове: одговарајуће образовање, односно
VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09,
4/09, 3/10, 11/2012, 15/13), да имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани правноснажном судском пресудом
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати су дужни доставити следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узимати у разматрање. Потребну документацију слати
на адресу школе, са назнаком: „За правну службу“.
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Основно образовање одраслих:
Професор разредне наставе
са 56% радног времена

Професор српског језика
са 39% радног времена

Професор математике
са 39,3% радног времена

Професор енглеског језика
са 25,3% радног времена

Професор дигиталне писмености
са 15,35% радног времена

Професор физике

са 9,4% радног времена

Професор хемије

са 9,4% радног времена

Професор биологије

са 9,5% радног времена

Професор историје

са 9,4% радног времена

Професор географије
са 9,4% радног времена

Професор примењених наука
са 6,9% радног времена

Професор предузетништва
са 7,1% радног времена

Професор предмета: Одговорно живљење у
грађанском друштву
са 16,6% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Поред општих
услова прописаних Законом о раду, Законом о основној школи, кандидати
требају да испуњавају и следеће услове: одговарајуће образовање, односно
VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09,
4/09, 3/10, 11/2012, 15/13), да имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани правноснажном судском пресудом
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати су дужни доставити следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узимати у разматрање. Потребну документацију слати
на адресу школе, са назнаком: „За правну службу“.

ОШ „ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО“
31300 Пријепоље, Велика Жупа

Наставник музичке културе

са 25% норме (5 часова недељно)

Наставник руског језика

са 44% норме(8 часова недељно)

Наставник историје

са 35% норме (7 часова недељно), на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Библиотекар

са 58% норме, на одређено време до повратка радника са
изабране функције
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним
законом, и ако има: одговарајуће образовање - Правилник 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, 8/08, 11/08, 11/12); 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 РС.

МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПРИБОЈ
31330 Прибој, Вука Караџића 5
тел. 033/2452-170

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013): 1. 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; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана - пре
закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана - прибавља
школа. Поред услова који су прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане чланом 68 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013) и да има стручни назив: дипломирани правник мастер или дипломирани правник који је стекао образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом
за секретара. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе на адресу школе.

ОШ „МИЛОСАВ СТИКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Пионирска 1

Професор историје

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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на одређено време до 31.08.2014. године, за 6 часова
недељне норме (30% норме)
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним
законом, и ако има: одговарајуће образовање - Правилник о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника уосновној 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, 8/08, 11/089); 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 РС.
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ОШ „СВЕТИ САВА“
36315 Баре

Наставник музичке културе
са 25% норме

Наставник ликовне културе
са 25% норме

Наставник математике

са 88% норме, на одређено време до повратка радника са
функције, а најдуже до 16.08.2014. године

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
31305 Бродарево, Пионирска бб

Наставник разредне наставе

за рад у ИО Слатина, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 и
да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Кандидати су дужни да
уз пријаву на конкурс доставе тражена документа (не старија од 6 месеци,
изузев доказа о одговарајућем образовању, оригинале или оверене копије),
лично или препоручено.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Црвско

Домар
Наставник историје
са 35% норме

Наставник техничког и информатичког образовања
са 40% норме

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Врбница
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат обавезно доставља: оверену фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству. Пријаве са конкурсном документацијом подносе
се на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА СПОМЕН ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“
Кокин Брод
31318 Радоиња
тел. 033/88-281

Наставник техничког и информатичког образовања

на одређено време до повратка радника са јавне функције,
са 80% радног времена недељно, за рад у матичној школи
и у ИО Негбина

Наставник руског језика

са 89% радног времена недељно, за рад у матичној школи
и у ИО Негбина

Наставник биологије

са 80% радног времена недељно, за рад у матичној школи
и у ИО Негбина

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Драглица

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Кокин Брод

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, за рад у ИО Рутоши

Наставник математике

са 89% радног времена недељно, за рад у матичној школи

Наставник математике

са 89% радног времена недељно, за рад у ИО Негбина

Наставник музичке културе

са 50% радног времена недељно, за рад у матичној школи
и у ИО Негбина
УСЛОВИ: Кандидати за сва радна места треба да доставе доказе (у оригиналу
или оверене фотокопије) из којих се види да испуњавају услове предвиђене
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника и важећих прописа. Пријаве
са доказима достављају се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
36310 Сјеница, Јаворска 1
тел. 020/741-037

Професор техничког и информатичког образовања
за 4 часа (20% радног времена), за рад у ОШ „Светозар
Марковић“ Сјеница - ИО у Тријебинама

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и
техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање, дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и
образовања, професор политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања и васпитања, 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.

Професор босанског језика

за 5 часова, за рад у ОШ „Светозар Марковић“ - ИО у
Тријебинама
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности, професор босанског језика и књижевности, професор босанског и
српског језика, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, професор за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, професор 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 за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком.

Професор српског језика

за 3 часа, за рад у ОШ „Светозар Марковић“ - ИО у
Тријебинама
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности, професор босанског језика и књижевности, професор босанског и
српског језика, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, професор за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, професор 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 за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком.

Професор изборног програма: Грађанско васпитање
за 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; а) први циклус основног образовања
и васпитања: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор педагогије, дипломирани педагог, општи смер
или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог,
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професор психологије, дипломирани психолог, општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани
школско - клинички психолог, дипломирани социјални радник, са положеним стручним испитом, односно испитом за лиценцу у области образовања,
дипломирани педагог; б) други циклус основног образовања и васпитања:
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,
професор историје, професор историје и географије, професор страних језика, дипломирани социјални радник, са положеним стручним испитом, односно испитом за лиценцу у области образовања, лица која испуњавају услове
за наставника српског језика из члана 3 тачка 1 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003 и 20/2004), дипломирани педагог.
Наведена лица могу да изводе наставу уколико су савладала програм обуке
за извођење наставе из предмета Грађанско васпитање за одговарајући разред, који организује Министарство просвете и спорта или организација коју
овласти Министарство просвете и спорта.

Професор изборног програма за бошњачки/
босански језик са елементима националне културе
за 18 часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; а) први циклус основног образовања
и васпитања: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор српског језика и књижевности, професор босанског језика и књижевности, професор босанског и српског језика, професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, професор за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор за српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима, професор за југословенску и
општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком; б) други циклус основног образовања и васпитања: професор српског
језика и књижевности, професор босанског језика и књижевности, професор босанског и српског језика, професор српског језика и књижевности са
општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, професор за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор 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 за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком.

Професор географије

низације 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 за статистику и информатику;
дипломирани математичар; професор математике; професор физике; дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике;
дипломирани инжењер електронике; професор технике и информатике; професор техничког образовања; професор електротехнике; професор машинства; дипломирани инжењер менаџмента за информационо - управљачке и
комуникационе системе; лица која су на основним студијама имала најмање
четири семестра информатичких предмета.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава посебне услове предвиђене чл. 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: 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; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс додставити: диплому
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору, пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
Прибојска Бања
31337 Прибој

Професор математике

са 88,89% норме, на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања, најкасније до 31.08.2014.
године

Професор физике

са 30% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор музичке културе

са 25% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор ликовне културе

са 25% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор енглеског језика

за рад у ИО Калафати и ИО Мажићи, са 20% норме, на
одређено време до 31.08.2014. године

Професор разредне наставе

за 8 часова, у ОШ „Светозар Марковић“ Сјеница - 1 час и ИО
у Тријебинама - 7 часова

на одређено време за време трајања првог мандата
директору школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор географије; дипломирани
географ; професор географије и историје; дипломирани географ просторни
планер.

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да
испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Пријаву са доказима о
испуњености услова (оверена фотокопија дипломе и уверење о држављанству) прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања доставити у року од 8 дана, на адресу школе.

Професор разредне наставе

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, тј.
до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу.

Професор разредне наставе
за рад у ИО у Тријебинама

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу.

Професор информатике

са 50% радног времена (изборни предмет), на одређено
време до повратка раднице са трудничког боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор информатике у образовању;
професор информатике и техничког образовања; дипломирани инжењер
информатике; дипломирани инжењер пословне информатике; дипломирани
инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику; дипломирани математчар за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер орга-
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БИБЛИОТЕКА „МУХАМЕД АБДАГИЋ“
36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића 13

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: општи услови: општа здравствена способност, да је кандидат
држављанин РС, 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 против њега није покренута
истрага, нити подигнута оптужница за кривична дела за које се гони 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 уверења или дипломе), 3 године радног искуства у
култури (копија радне књижице или други доказ о радном искуству у култури
- уверења, потврда, изјава сведока и др.). Конкурсна документација треба да
садржи: биографију и програм рада и развоја установе. Пријаве са потребним доказима доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За Управни
одбор“, у року од осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О исходу кандидати ће бити писмено
обавештени.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „МИЛОСАВ СТИКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Пионирска 1

Професор математике

за 8 часова недељне норме (44,44% норме часова)

Професор разредне наставе

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

Професор разредне наставе

на одређено време до 31.08.2014. године, замена
наставника на месту помоћника директора

Професор разредне наставе

на одређено време до 31.08.2014. године

Професор француског језика

на одређено време до 31.08.2014. године, за 8 часова
недељне норме (44,44% норме часова)

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, за 8 часова недељне норме (40% норме часова)
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање (Правилник 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, 8/08, 11/08), да испуњава услове прописане
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе.

П р о ку п љ е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

Педагошки асистент

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, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети: 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. Рок за пријаву је 8 дана.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18407 Житни Поток
тел. 027/364-131

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног радника преко 60
дана
УСЛОВИ: дипломирани професор разредне наставе - VII степен. Кандидати
су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверену копију дипломе или уверења о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење издато од стране МУП-а да нису осуђивани за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће се узимати
у разматрање.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124, 389-224

1. Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Луковској Бањи и рад у
матичној школи
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор
математике, дипл. математичар, дипл. математичар за теоријску математику
и примене, дипл. математичар за рачуноводство и информатику, дипл. математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипл. математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипл.
математичар - астроном, дипл. математичар - примењена математика, дипл.
математичар - математика финансија, дипл. информатичар, мастер информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор
математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипл. професор математике - мастер, дипл. математичар - теоријска
математика, дипл. инжењер математике, професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипл. математичар и информатичар.

2. Наставник историје

са 30% радног времена, рад у издвојеном одељењу у
Луковској Бањи
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор
историје, професор историје и географије, дипл. историчар, мастер историчар, дипл. историчар - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипл. мастер треба да имају завршене основне академске студије
историје.

3. Наставник биологије

на одређено време до повратка запосленог са функције, са
50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор
биологије, дипл. биолог, билог, дипл. молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипл. биолог, смер заштите животне средине,
дипл. биолог - еколог, дипл. професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор биологије - информатике, професор биологије - математике,
дипл. професор биологије - мастер, дипл. биолог - мастер, дипл. професор
биологије - хемије мастер, дипл. професор биологије - географије мастер,
дипл. молекуларни биолог - мастер, дипл. биолог заштите животне средине,
мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипл. мастер треба да имају завршене основне академске студије биологије.

4. Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске 2013/2014. године,
односно до 31.08.2014. године, за рад у издвојеном
одељењу у Мерћезу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор разредне наставе, наставник
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

5. Радник на одржавању чистоће - спремачица

на одређено време до краја школске 2013/2014. године,
односно до 31.08.2014. године, за рад у издвојеном
одељењу у Мерћезу
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13). Кандидати за радна места под ред. бр. 1 до 4 треба да имају
образовање из психолошких, педагагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ или
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о
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држављанству, доказ о знању из српског језика на ком се изводи образовно
- васпитни рад у школи, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), уверење о општој
здравственој способности за кандидате за радно место под ред. бр. 5, 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 са краћом биографијом, кандидат је дужан да приложи:
оригинал или оверену копију дипломе, оригинал или оверену копију уверења
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој и
здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси
примљени кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору кандидата доноси се у законском року.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на бројеве
телефона: 027/381-124 и 389-224.

Смедерево

Наставник физичког васпитања

на одређено време, за 45% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Великом Орашју
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања; услови из чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и да уз пријаву са радном биографијом доставе и оверене фотокопије докумената, не старије од 6 месеци, којима доказују
да испуњавају услове: уверење о држављанству, уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности.

Сомбор
ОШ „МЛАДОСТ“

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

25263 Пригревица, Вука Караџића 6а
тел. 025/822-766
е-mail: оsmladostаpatin@open.telekom.rs

КВ електричар

са 60% радног времена

11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 21
тел. 026/322-017

УСЛОВИ: 1. КВ електричар; 2. једна година радног искуства на пословима
електричара; 3. психофизичка и здравствена способност за рад; 4. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
5. да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да поднесу доказе о испуњености услова из тач. 1, 2 и 5, у оригиналу
или у овереној фотокопији, која не сме бити старија од шест месеци. Доказ о
испуњености услова из тачке 3 - изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 4 - прибавља установа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву на конкурс доставити на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавезно
назначити на коверти за које радно место се конкурише.

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

Наставник физике

за 12 сати недељно (30% радног времена), на одређено
време, најдуже до повратка запосленог са функције
директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 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; 5. да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (српски језик). Докази
о испуњености услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ о испуњености услова под тач. 2 - пре закључења уговора о раду, док
школа прибавља доказ о условима под тач. 3. Документа морају бити трајна или не старија од 6 месеци, а фотокопије оверене од стране надлежног
органа. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/222-534

Професор гитаре
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење гитариста, дипломирани музичар
- гитариста, академски музичар гитариста, мастер музички уметник - професионални статус гитариста, пробни рад до 4 месеца.
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ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135
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Наставник физике

Наставник математике
са 67% радног времена

Наставник немачког језика
са 89% радног времена

Професор информатике и рачунарства
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, кандидат мора да
испуњава и услове прописане у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања;
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; да поседује степен и врсту образовања према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи и Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку
и здравствену 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 (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Поред пријаве на конкурс, кандидат треба да
достави и оверене копије докумената којима се доказује да испуњава услове конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављансту Републике Србије (уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци); доказ да је кандидат у току студија
положио испите из педагогије и психологије или доказ да је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења
уговора о раду). Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику подноси доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријаву је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“

25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

Наставник математике
са 150% радног времена
2 извршиоца

Наставник техничког образовања
са 30% радног времена

Наставник руског језика
са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања: 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; да
има држављанство РС; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни
рад; услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада; 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, поред горенаведених
општих услова, кандидат мора да испуњава и услове из Правилника о систему
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; уз
пријаву доставити: оверену фотокопију - препис дипломе о завршеној одговарајућој врсти и степену стручне спреме, уверење о положеним испитима
из психолошких, педагошких и методичких предмета од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи и уверење о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

Наставник практичне наставе саобраћајне групе
предмета
УСЛОВИ: стручна спрема за образовни профил: возач моторних возила: а) У
разредно - часовном систему у I, II и III разреду за образовни профил: возач
моторних возила: 1. дипл. саобраћајни инжењер, односно дипл. инжењер
саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; 2. дипл. инжењер машинства, смер мотори и моторна
возила; 3. наставник практичне наставе саобраћајне струке; 4. саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја, одсеци или одељење друмски
и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; 5. мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије
из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу:
друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;
6. дипл. инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и
транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; 7. специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; 8. струковни
инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
и градски саобраћај, друмски саобраћај; 9. мастер инжењер машинства,
претходно завршене основне академске студије из машинског инжењерства
на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила; 10.
дипл. инжењер машинства, завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС,
моторна возила; 11. специјалиста струковни инжењер машинства, завршене
основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском
програму, односно модулу мотори и возила; 12. струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила; 13. аутомеханичар-специјалиста; 14. машински техничар моторних возила-специјалста.
Лице из става 1 алинеје прва до четврта ове подтачке, мора да има и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора. Лице
из става 1 алинеје пета до дванаеста ове подтачке, мора да има претходно
стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил. Лице из става 1 алинеје тринаеста и четрнаеста ове подтачке,
мора да има претходно стечено радно искуство у струци од најмање 5 година.
б) У блок систему у I и II разреду: 1. дипл. саобраћајни инжењер, односно
дипл. инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски
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и градски саобраћај и транспорт; 2. наставник практичне наставе саобраћајне
струке; 3. мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт-саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; 4. специјалиста
струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу:
друмски саобраћај, друмски и градски саобраћај; 5. струковни инжењер
саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски саобраћај, друмски и
градски саобраћај; 6. дипл. инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт-саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт. Лице из става 3
алинеја прва до треће ове подтачке мора да има и положен специјалистички
испит за возача моторних возила - инструктора. Лице из става 3 алинеја четврта до шеста ове подтачке мора да има претходно стечено трогодишње или
четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил.
Стручна спрема за образовне профиле: техничар друмског саобраћаја и техничар унутрашњег транспорта: а) У I разреду за образовни профил: техничар
друмског саобраћаја: 1. дипл. саобраћајни инжењер, односно дипл. инжењер
саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; 2. дипл. инжењер машинства, смер мотори и моторна
возила; 3. наставник практичне наставе саобраћајне струке; 4. саобраћајни
инжењер, односно инжењер саобраћаја, одсеци или одељење друмски и
градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; 5. мастер
инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у
области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу:
друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;
6. дипл. инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и
транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; 7. специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; 8. струковни
инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и
градски саобраћај, друмски саобраћај; 9. мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије из машинског инжењерства на
студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила; 10. дипл.
инжењер машинства, завршене основне академске студије из машинског
инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна
возила; 11. специјалиста струковни инжењер машинства, завршене основне
струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму,
односно модулу мотори и возила; 12. струковни инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила; 13. аутомеханичар-специјалиста; 14. машински техничар моторних возила-специјалста. Лице из
става 1 алинеје прва до четврта ове подтачке, мора да има и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора. Лице из става
1 алинеје пета до дванаеста ове подтачке, мора да има претходно стечено
трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни
профил. Лице из става 1 алинеје тринаеста и четрнаеста ове подтачке, мора
да има претходно стечено радно искуство у струци од најмање 5 година. б) У
разредно-часовном систему у II разреду за образовни профил: техничар друмског саобраћаја: 1. дипл. саобраћајни инжењер, односно дипл. инжењер
саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; 2. дипл. инжењер машинства, смер мотори и моторна
возила; 3. наставник практичне наставе саобраћајне струке; 4. саобраћајни
инжењер, односно инжењер саобраћаја, одсеци или одељење друмски и
градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; 5. мастер
инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и
градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и
транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; 6. специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу:
друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; 7. струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства
на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; 8. дипл. инжењер саобраћаја, завршене основне академске
студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и
транспорт. Лице из става 3 алинеја прва до четврта ове подтачке мора да има
и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.
Лице из става 3 алинеја пета до осма ове подтачке мора да има претходно
стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил. в) У разредно-часовном систему у III и IV разреду за образовни профил: техничар друмског саобраћаја: 1. дипл. саобраћајни инжењер,
односно дипл. инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или
друмски и градски саобраћај и транспорт; 2. наставник практичне наставе
саобраћајне струке; 3. саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја,
одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски
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саобраћај и транспорт; 4. мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене
основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт,
друмски и градски саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја,
саобраћај и транспорт; 5. специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском
програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;
6. струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
и градски саобраћај, друмски саобраћај; 7. дипл. инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском
програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт. Лице из става 4 алинеја прва до треће ове
подтачке мора да има и положен специјалистички испит за возача моторних
возила - инструктора. Лице из става 4 алинеја четврта до седма ове подтачке
мора да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил. г) У блок систему у II разреду за
образовни профил: техничар друмског саобраћаја: 1. дипл. саобраћајни
инжењер, односно дипл. инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; 2. наставник практичне
наставе саобраћајне струке; 3. саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја, одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и
градски саобраћај и транспорт; 4. мастер инжењер саобраћаја, претходно
завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт-саобраћај, друмски
и градски саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај
и транспорт; 5. специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене
основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; 6.
струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и
градски саобраћај, друмски саобраћај; 7. дипл. инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском
програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт-саобраћај, друмски и градски
саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт. Лице из става 5 алинеја прва до треће ове подтачке мора да има и
положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.
Лице из става 5 алинеја четврта до седме ове подтачке мора да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући
образовни профил. д) У блок систему у III и IV разреду за образовни профил:
техничар друмског саобраћаја: 1. дипл. саобраћајни инжењер, односно дипл.
инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и
градски саобраћај и транспорт; 2. наставник практичне наставе саобраћајне
групе; 3. саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја, одсеци или
одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и
транспорт; 4. мастер инжењер саобраћаја; 5. дипл. инжењер саобраћаја.
Лице из става 6 алинеја прва до треће ове подтачке мора да има и положен
специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора. Лице из
става 6 алинеја четврта и пета ове подтачке мора да има завршене основне
академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму,
односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и транспорт-саобраћај, друмски
и градски саобраћај и транспорт-транспорт, саобраћај и транспорт. Лице из
става 6 алинеја четврта и пета ове подтачке мора да има претходно стечено
трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни
профил.

Наставник историје

са 70% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар; професор историје
- географије; мастер историчар (лице у овом звању мора имати претходно
завршене основне академске студије историје).
ОСТАЛО: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8, 120 и чл.
121 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011, 8/2011 и 9/2013); 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 школа; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
- лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду; проверу
психофизичких способности кандидата врши надлежна служба, по захтеву
школе. Уз пријаву 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 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); доказ, тј. оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом
трогодишњем или четворогодишњем образовању за одговарајући образовни
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профил или уверење о положеном специјалистичком испиту за возача моторних возила - инструктора и уз то потврду о петогодишњем радном искуству, у
струци, стеченим након положеног специјалистичког испита, све у зависности
са којим образовним профилом се пријављује на овај конкурс (важи за оне
који се пријављују на конкурс за наставника практичне наставе саобраћајне
струке предмета); уверење о државаљанству - не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

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

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се у делу који се односи на рок за пријављивање кандидата, уместо: 15 дана, треба да стоји: 8 дана. Благовременим пријавама сматраће се пријаве које су пристигле од 24. до 31.10.2013. године и које су послате препорученом пошиљком у наведеном року, а
као дан пријема рачуна се дан када је пошиљка предата у пошту.

ОШ „НЕСТОР ЖУЧНИ“
25234 Лалић, Југословенска 52
тел. 025/870-015

Наставник српског језика

за 17 часова непосредног рада са ученицима

Наставник словачког језика

за 17 часова непосредног рада са ученицима

Наставник енглеског језика

за 8 часова непосредног рада са ученицима
УСЛОВИ: испуњеност услова предвиђених чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 52/13),
врста и степен стручне спреме одговарајућег факултета по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); наставник
српског језика: 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 дипл. филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима, професор српскословенског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно - васпитни рад изводи
на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језицима, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста,
професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, мастер филолог (студијски програми: српски језик и књижевност, српска
књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
српски, српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности (студијски програми: српски језик и књижевност, српска
књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), филологоја, модули: српски језик и српски језик и компаративна
књижевност); наставник словачког језика: професор, односно дипломирани
филолог за словачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програми или главни предмет профил словачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет профилсловачки
језик); наставник енглеског језика: 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; кандидати треба да испуњавају опште услове за пријем у
радни однос предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву
кандидати подносе: краћу биографију, оригинал диплому или оверену фото-
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копију о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци) и извод из матичне књиге рођених; доказ о испуњености услова из
чл. 120 став 1 тачка 2 - подноси се пре закључења уговора о раду (лекарско
уверење). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир;
пријаве слати на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

ОШ „КИШ ФЕРЕНЦ“

25265 Свилојево, Главна улица 52
тел. 025/797-004
е-mail: оssvilojevo@neobee.net

Педагог

са 50% радног времена

Наставник српског језика

са 50% радног времена (10 часова недељно)

Наставник српског језика као нематерњег језика
са 33,33% радног времена у првом циклусу основног
образовања и васпитања (6 часова недељно), за рад у
мађарском одељењу

Наставник српског језика као нематерњег језика
у другом циклусу основног образовања и васпитања
са 61,1% радног времена (11 часова недељно), за рад у
мађарском одељењу

Наставник музичке културе

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

Наставник техничког и информатичког образовања
на мађарском наставном језику, са 40% радног времена (8
часова недељно)

Наставник техничког и информатичког образовања
са 40% радног времена (8 часова недељно), на српском
наставном језику

Наставник информатике и рачунарства

са 20% радног времена, на мађарском наставном језику (4
часа недељно)

Наставник физике

са 30% радног времена, на мађарском наставном језику (6
часова недељно)

Наставник физике

на српском наставном језику, са 30% радног времена (6
часова недељно)

Наставник математике

са 88,9% радног времена, на мађарском наставном језику
(16 часова недељно)

Наставник математике

на српском наставном језику, са 88,9% радног времена (16
часова недељно)

Наставник немачког језика

са 60% радног времена у првом циклусу образовања и
васпитања (12 часова недељно)

Наставник немачког језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања

за рад у српском одељењу, са 44,44% радног времена (8
часова недељно)

Наставник немачког језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања

за рад у мађарском одељењу, са 44,44% радног времена (8
часова недељно)

Наставник енглеском језика

са 44,44% радног времена у другом циклусу основног
образовања и васпитања (8 часова недељно), за рад у
српском одељењу

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник енглеског језика

са 44,44% радног времена у другом циклусу основног
образовања и васпитања (8 часова недељно), за рад у
мађарском одељењу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - високо образовање (члан 8 Закона о
основама система образовања и васпитања) за сва радна места, изузев за
наставника информатике и рачунарства, потребна је 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,
15/2013); за радно место наставника информатике и рачунарства потребна
је висока стручна спрема у складу са чланом 2 тачка 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из
изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013); држављанство Републике Србије; да се против њега не
води кривични поступак, односно није осуђиван за кривично дело које онемогућава рад у просвети; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; кратка биографија; с обзиром да се настава изводи
на мађарском наставном језику, лице мора да има доказ о знању мађарског
језика (завршено средње, више, високо образовање на мађарском језику или
потврда високошколске установе о знању мађарског језика), а за радно место
наставник енглеског језика у другом циклусу основног образовања и васпитања у српским одељењима, са 44,44% радног времена, наставник немачког језика у другом циклусу у српском одељењу, са 44,44% радног времена,
наставник математике на српском, са 88,8% радног времена, наставник физике на српском, са 30% радног времена, наставник техничког и информатичког
образовања на српском, са 40% радног времена, наставник српског језика, са
50% радног времена, знање мађарског језика није услов.
Напомена: школа прибавља доказ о провери психолошке способности кандидата. Школа прибавља доказ да лице није осуђивано 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 и родоскрнављење, за кривично дело примање и давање мита, за кривична дела 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 приложити:
уверење о држављанству РС; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење са факултета да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (сходно чл. 8 став 4, чл. 121
тачка 10 Закона о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); доказ о знању мађарског језика (осим за радна
места: наставник у српским одељењима из енглеског језика, немачког језика, математике, физике, техничког и информатичког образовања, наставник
српског језика, са 50% радног времена, за које је услов знање српског језика што се доказује са завршеним средњим, вишим или високим образовањем на
српском језику или положеним испитом из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања. Пријава се доставља поштом, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник патологије и микробиологије са
епидемиологијом на српском језику

на одређено време ради замене одсутног радника преко 60
дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине. Услове за пријем у
радни однос испуњава лице које има одговарајуће 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 основним 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;
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. Уз пријаву
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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 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 „НЕСТОР ЖУЧНИ“
25234 Лалић, Југословенска 52
тел. 025/870-015

Наставник математике

за 12 часова непосредног рада са ученицима
УСЛОВИ: испуњеност услова предвиђених чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 52/09, 52/11 и 55/13);
врста и степен стручне спреме одговарајућег факултета по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шкили
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); професор математике; дипл. математичар, дипл. математичар за теоријску математику и примене, дипл. математичар за рачунарство и информатику, дипл.
математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипл.
математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипл. математичар - астроном, дипл. математичар - примењена математика, дипл. математичар - математика финансија (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипл. информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер
професор информатике и математике, дипл. професор математике - мастер,
дипл. математичар - мастер, дипл. инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипл. математичар - професор математике, дипл. математичар - теоријска математика, дипл. 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; кандидат треба да испуњава опште услове за пријем у радни однос
предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву кандидати подносе: краћу биографију, оригинал диплому или оверену фотокопију о стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из
матичне књиге рођених; доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка
2 - подноси се пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на
адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
25264 Сонта, Војвођанска 58
тел. 025/792-011
е-mail: оssonta@neobee.net

Конкурс објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник физике, за 60% норме. У
осталом делу конкурс је непромењен.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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ОСНОВНА ШКОЛА „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
25210 Чонопља, Николе Тесле 34
тел. 025/844-064

Наставник хемије

за 30% радног времена
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; услови прописани чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13); психолошко тестирање кандидата. Рок за пријаву је 15
дана.

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; услови прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); психолошко тестирање кандидата. Рок за
пријаву је 15 дана.

Наставник француског језика
за 55,55% радног времена

УСЛОВИ: професор француског језика; дипломирани филолог француског
језика; услови прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); психолошко тестирање
кандидата. Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ПОСЕБНО МУЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“
25260 Апатин, Светог Саве 1
тел. 025/773-388

Корепетитор
УСЛОВИ: дипломирани музичар - пијаниста - мастер.

Наставник хармонике
са 70% норме

УСЛОВИ: дипломирани музичар - акордеониста - мастер.

Наставник гитаре
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар - гитариста - мастер.

Наставник клавира
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар - пијаниста - мастер.
ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од 3 месеца, нити 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања упубликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању. Одлуку о избору директор ће донети у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаву на конкурс са
краћом биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса доставити на
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 025/773-388.
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Сремска Митровица
ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/436-166
тел. 022/436-213-директор

1. Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу у Суботишту
2 извршиоца

2. Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са функције
директора

3. Наставник математике
са 45% радног времена

4. Наставник немачког језика

на одређено време до повратка зепослене са породиљског
одсуства

5. Наставник немачког језика

са 78% радног времена, за рад у матичној школи у
Пећинцима и подручној школи у Доњем Товарнику

6. Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са функције
помоћника директора, за рад у матичној школи у
Пећинцима

7. Спремачица

са 10% радног времена
УСЛОВИ: За наставничка радна места од броја 1 до 6: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 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 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 (члан 8 став 4 и члан 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
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (члан 121
став 10 Закона о основама система образовања и васпитања). 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 током 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. 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 чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - службено прибавља школа.
Услови за радно место под бр. 7: кандидат треба да поседује основно образовање што доказује овереном фотокопијом сведочанства, да је држављанин
Републике Србије - уверењем о држављанству - не старије од 6 месеци, као
и да достави извод из матичне књиге рођених. За лекарско уверење и доказ
из казнене евиденције важе исти услови као и за наставно особље од броја 1
до 6. Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији, са назнаком: „За конкурс“, лично или поштом, на адресу школе и иста се по окончању
конкурса не враћа кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Информације на број телефона: 022/436-166.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Наставник шпанског језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања
за рад у издвојеним одељењима ОШ „Добросав
Радосављевић Народ“ у Равњу и Ноћају

УСЛОВИ: 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; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; 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, што је
регулисано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и стручни
назив предвиђен Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13) за
овај предмет: професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и
књижевност, професор шпанског језика и хиспанских књижевности, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил шпански језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил шпански језик).

Наставник математике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: 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; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; 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, што је
регулисано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и стручни
назив предвиђен Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13) за
овај предмет: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани
математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар,
мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор
географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике, односно математике и информатике.

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу ОШ „Добросав Радосављевић
Народ“ у Равњу, са 80% радног времена
УСЛОВИ: 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; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
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у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, што је
регулисано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и стручни
назив предвиђен Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13) за
овај предмет: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани
математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар,
мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор
географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике, односно математике и информатике.

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ

Наставник географије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: 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; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; 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, што је
регулисано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и стручни назив предвиђен Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13)
за овај предмет: 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, дипломирани
географ - просторни планер. 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.
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Наставник географије

за рад у издвојеном одељењу ОШ „Добросав Радосављевић
Народ“ у Равњу, са 60% радног времена

УСЛОВИ: 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; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; 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, што је
регулисано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и стручни назив предвиђен Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13)
за овај предмет: 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
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и географије, мастер професор географије и информатике, дипломирани
географ - просторни планер. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске
студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор
географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне
студије географије и информатике.

Национална служба
са 40% радног времена
за запошљавање
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог стеНаставник ромског језика са елементима
националне културе

пена (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; 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, што је
регулисано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и ставом 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и познавање ромског језика које се доказује у складу са чланом 121 став 8 истог
Закона и стручни назив: професор разредне наставе.

Помоћна радница - спремачица

за рад у издвојеном одељењу ОШ „Добросав Радосављевић
Народ“ у Равњу
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: За радна места наставника: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и да уз пријаву на конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ издат од стране одговарајуће високошколске установе да имају
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, односно уверење или други одговарајући документ да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или
доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу;
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду;
уверење 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 по службеној дужности. 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 кандидата за рад са децом и ученицима
вршиће надлежна служба за послове запошљавања, применом стандаризованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности
(у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат
ће у пријави назначити када и где је извршена процена. Уколико кандидат
није стекао високо образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
За радно место спремачице: Кандидат уз пријаву на конкурс доставља: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 - прибавља школа по службеној
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на адресу школе.
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ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1
тел/факс: 022/447-214

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање 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 четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, да поседује дозволу за рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно
положен стручни испит и да испуњава остале услове за наставника педагога
или психолога у основној школи, да има обуку и положен испит за директора
установе, 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.
Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс и кратку биографију, кандидат треба да приложи: доказ о држављанству
(уверење о држављанству не треба да буде старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија - која није старија
од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога, потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања оствареном након стеченог оговарајућег образовања, уверење да се против кандидата не води истрага или
кривични поступак (школа ће по службеној дужности прибавити уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања), лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. У разматрање ће се узети и пријаве на конкурс кандитата који не приложе доказ да су положили испит за директора школе.
Изабрани кандидат који нема положен испит за директора школе дужан је да
га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Ближе информације могу се добити на број телефона: 022/447-214.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА“
22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-497

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема у наведеном занимању, у складу са чланом 3
тачка 9 - математика, Правилника о врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/12
и 15/13), без обзира на радно искуство, испуњеност услова из чл. 120 и чл.
8 став 4 Закона основама система образовања и васпитања. Рад се одвија у
две смене. Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), диплому о стеченој стручној спреми (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), оригинал исправу коју издаје високошколска установа, а којом
се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је на студијама положио испите из психологије
и педагогије у складу са чланом 121 став 10 овог Закона. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања, поштом или непосредно секретаријату школе, у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, са 16 часова обавезне наставе недељно
2 извршиоца

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, са 8 часова обавезне наставе недељно
2 извршиоца

Наставник шпанског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, са 4 часа обавезне наставе недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) и услове о врсти и степену стручне спреме наставника
који су прописани Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012) и да уз пријаву на конкурс, на адресу школе доставе: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије - не
старије од 6 месеци; доказ да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на вискошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (потврда,
уверење одговарајуће вискошколске установе о броју остварених, односно
положеним испитима или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом - прибавља школа по службеној дужности. Проверу
психофизичких способности извршиће Национална служба за запошљавање
у Сремској Митровици. Пријаве са доказима о испуњавању услова за заснивање радног односа доставити на адресу школе или лично у секретаријату
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29
тел. 022/639-167

Директор
УСЛОВИ: Завршено школовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године. Дужност директора може да обавља лице из става 1 за
наставнике те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. У радни однос у школи може бити примљено лице, под
условом прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
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, држављанство Републике Србије.

Су б о т и ц а
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: васпитач, на одређено време до
повратка запослене са боловања. У осталом делу конкурс је непромењен.
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ОШ „КИЗУР ИШТВАН“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9

Професор математике

са 44% радног времена (пробни рад 6 месеци)

Професор математике

за рад на мађарском наставном језику (пробни рад 6
месеци)

Професор физике

за рад на мађарском наставном језику, са 30% радног
времена (пробни рад 6 месеци)

Професор музичке културе

са 50% радног времена (пробни рад 6 месеци)

Професор хемије

за рад на мађарском наставном језику, са 20% радног
времена (пробни рад 6 месеци)

наторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарски преглед) и доказ о психолошкој процени за рад са децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о завршеном образовању према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12), уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија), доказ о знању језика на ком
се остварује образовно - васпитни рад. Доказ о неосуђиваности прибавиће
школа по службеној дужности, уверење о лекарском прегледу се доставља
пре закључења уговора, а психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака, на захтев школе. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „10. ОКТОБАР“

Професор музичке културе

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

Професор математике

за рад у мађарским одељењима, са 40% радног времена

за рад на мађарском наставном језику, са 25% радног
времена (пробни рад 6 месеци)
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, са 66% радног времена
УСЛОВИ: На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), кандидат
треба да има одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012), 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 из праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; држављанство Републике Србије; доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о
знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (за радна места
на којима се настава обавља на мађарском наставном језику). Проверу психофичких способности кандидата за рад са децом извршиће надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење за рад са децом доставља се
пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља
школа. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР“
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43
тел. 024/768-035

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник музичке културе

са 15% радног времена, на хрватском наставном језику

Наставник математике

са 22% радног времена, на хрватском наставном језику

Наставник физике

са 10% радног времена, на хрватском наставном језику

Наставник физике

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

Наставник немачког језика

за рад у мађарским одељењима, са 44% радног времена

Наставник географије
са 35% радног времена

Наставник географије

за рад у мађарским одељењима, са 35% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, 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, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарски преглед) и доказ о психолошкој процени за рад са децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о завршеном образовању према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12), уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија), доказ о знању језика на ком
се остварује образовно - васпитни рад. Доказ о неосуђиваности прибавиће
школа по службеној дужности, уверење о лекарком прегледу се доставља
пре закључења уговора, а психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака, на захтев школе. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Наставник хрватског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, 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 дискрими-
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Наука и образовање

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“

24000 Суботица, Саве Ковачевића 16
тел. 024/548-092

Школски психолог

са 30% радног времена, за рад на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има: одговарајуће високо образовање, а у свему према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/12), психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима, доказ 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 примања мита или давања 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, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши служба за запошљавање, доказ о знању
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству, доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
доказ о знању мађарског језика. 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.

Шабац
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/751-70-20

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 67% радног времена

браћаја 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. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (фотокопије
докумената морају бити оверене, а уверења не смеју бити старија од 6 месеци), слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ“
15220 Коцељева, Доситејева 3

Оглас објављен 19.06.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ОШ „МАЈУР“

15353 Мајур, Светог Саве 4
тел. 015/376-542, 376-215

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 8 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09), као и услове утврђене Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних програма у основној школи: одговарајуће образовање,
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,
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву на конкурс подноси:
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену адресу.

ОШ „НАТА ЈЕЛИЧИЋ“

15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5
тел. 015/342-489

1. Наставник шпанског језика

Наставник енглеског језика

са 90% радног времена

Наставник физике

са 90% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
матичне школе у Дреновцу

са 30% радног времена
са 30% радног времена

Педагог

2. Наставник српског језика
3. Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника са боловања

са 25% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Помоћни радник

4. Помоћни радник - чистачица

за рад у подручној школи у Прову
УСЛОВИ: у складу са чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања
и васпитања, као и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи - за кандидате који конкуришу за радна
места у непосредној настави, односно педагога; за кандидате који конкуришу
за радно место помоћног радника: основно образовање - I степен стручне
спреме, услови из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

15220 Коцељева, Омладинска 3

Васпитач у припремном предшколском програму
УСЛОВИ: Више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске
студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; 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 или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидат у погледу стручне спреме за радна места под ред. бр. 1, 2
и 3 треба да испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012). Кандидат у погледу стручне спреме за обављање послова радног места под ред. бр.
4, поред испуњености свих других прописаних услова за заснивање радног
односа, треба да има I степен стручне спреме, било које врсте. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за запошљавање - за радна места под ред. бр. 1, 2 и 3. Лекарско уверење о
здравственој способности, изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Школа прибавља уверење 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 кривична дела примања или давања мита, као и
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и да лицу није
утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци). Пријаве са потребним документима
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве
неће се узимати у разматрање.
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Ужице
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“
31236 Варда
тел. 031/888-034

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“
31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник саобраћајног права

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места:
• професор разредне наставе, на одређено време до повратка раднице са боловања и
• професор географије, са 35% радног времена, на одређено време
до 31.08.2014. године.

са 20% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

са 78% радног времена, на одређено време, најдуже до 2
године

Професор математике
Професор математике

са 160% радног времена, на одређено време, најдуже до 2
године
2 извршиоца

Професор физике

Наставник стручних предмета у подручју рада
саобраћај - приправник

31260 Косјерић, Светосавска 39
тел. 031/781-645

са 56% радног времена
са 20% радног времена

Професор српског језика и књижевности
са 16% радног времена

Наставник француског језика - приправник
Наставник математике - приправник

са 65% радног времена, на одређено време, најдуже до 2
године

Наставник стручних предмета у подручју рада
грађевинарство - приправник

Професор ликовне културе

са 90% радног времена, на одређено време, најдуже до 2
године

Професор музичке културе

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, мастер инжењер грађевинарства.

Професор филозофије

Наставник стручних предмета у подручју рада
личне услуге - приправник

са 5% радног времена
са 5% радног времена

са 10% радног времена

Професор економске групе предмета

са 10% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова испуњавају и следеће
услове: да имају одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 и 4 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,
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,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13);
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа); да су држављани РС. У складу са чланом
130 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву
на конкурс доставити доказе о испуњености услова у оригиналу или као оверене фотокопије: диплому о степену стручне спреме; доказ о испуњености
услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (посебна потврда да је у току студија положио испите из педагогије
и психологије, односно 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 или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу); уверење о држављанству; лекарско уверење (подноси се пре
закључивања уговора о раду); уверење о неосуђиваности (прибавља школа).
Пријаве доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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Наставник економске групе предмета

са 85% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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са 35% радног времена, на одређено време, најдуже до 2
године
УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник српског језика и књижевности

са 43% радног времена, на одређено време до краја
школске године

Наставник стручних предмета у подручју рада
саобраћај
са 90% радног времена, на одређено време до краја
школске године

Наставник практичне наставе у подручју рада
саобраћај

инструктор вожње „Б“ и „Ц“ категорије, на одређено време
до краја школске године

Наставник српског језика и књижевности

са 30% радног времена, на одређено време до краја
школске године, за рад са ученицима са сметњама у развоју
(лако ментално ометеним, глувим и наглувим)

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено време до краја
школске године, за рад са ученицима са сметњама у развоју
(лако ментално ометеним, глувим и наглувим)

Наставник математике

са 40% радног времена, на одређено време до краја
школске године, за рад са ученицима са сметњама у развоју
(лако ментално ометеним, глувим и наглувим)

Наставник ликовне културе и естетског обликовања
фризура

са 15% радног времена, на одређено време до краја
школске године, за рад са ученицима са сметњама у развоју
(глувим и наглувим)
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Наставник стручних предмета у подручју рада
текстилство

са 80% радног времена, на одређено време до краја
школске године, за рад са ученицима са сметњама у развоју
(лако ментално ометеним)

Наставник стручних предмета у подручју рада
текстилство - технологије шивења текстила

са 20% радног времена, на одређено време до краја
школске године, за рад са ученицима са сметњама у развоју
(лако ментално ометеним)

Наставник практичне наставе у подручју рада
текстилство

са 280% радног времена, на одређено време до краја
школске године, за рад са ученицима са сметњама у развоју
(лако ментално ометеним)
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и сарадника и помоћних наставника у стручним школама. За рад са
ученицима са сметњама у развоју: да имају одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави
у средњим школама које остварују наставне планове и програме за наглуве и
глуве ученике и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ометене у развоју; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин РС; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе и уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Наставник стручних предмета (вежбе и практичне
настава) за образовни профил: козметички
техничар

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: виши естетичар - козметичар, струковни естетичар козметичар, специјалиста струковни естетичар козметичар.

Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: виша медицинска сестра, виша гинеколошко - акушерска сестра,
специјалиста струковна медицинска сестра, специјалиста струковна сестра бабица, виша медицинска сестра техничар и други у складу са Правилником.

Стручни сарадник

са 83% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани психолог, односно професор психологије, мастер психолог или дипломирани педагог, односно професор педагогије, мастер педагог, школски психолог - педагог и други у складу са Правилником.

Наставник латинског језика - приправник

са 11% радног времена, на одређено време, најдуже до 2
године
УСЛОВИ: професор класични филолог, професор француског језика и књижевности или професор италијанског језика и књижевности.

Наставник немачког језика - приправник

са 28% радног времена, на одређено време, најдуже до 2
године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачи језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм немачки језик и књижевност),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил немачки језик и књижевност).

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом
о раду и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање - степен стручне спреме (VI или VII степен, у зависности за које радно место конкуришу),
односно одговарајуће образовање стечено у складу са одредбама Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања - одговарајуће образовање и 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
складу са ЕСПБ (доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву на
конкурс у оригиналу или оверену фотокопију); да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставити пре закључивања 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 (прибавља школа), да је држављанин РС
(доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или оверену фотокопију), да зна језик на ком се остварује образовно
- васпитни рад (доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву на
конкурс, у оригиналу или оверена фотокопија). Пријаву, CV и одговарајућу
документацију (доказ о стручној спреми и уверење о држављанству у оригиналу или у овереној фотокопији), доставити на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „АРИЉЕ“
31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Васпитач

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

Васпитач

са 70% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Васпитач

са 70% радног времена, на одређено време од завршетка
ППП, за радну 2013/2014. годину
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.

Логопед

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани дефектолог - логопед.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Са кандидатима за радно место васпитача и логопеда - вршиће се провера психофизичких способности за рад са децом. Проверу врши надлежна служба за послове запошљавања. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству. Уверење да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се пре закључивања уговора о
раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу установе, у затвореној коверти, са назнаком:
„За конкурс“.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР II“

Наставник разредне наставе

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

за рад у ИО Растиште

Наставник руског језика

са 70% радног времена, на одређено време до 02.10.2014.
године

Наставник физике

УСЛОВИ: у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Посебни услови у складу са чланом 8 став 1-4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или 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; 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 и испуњава услове сходно
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о поседовању одговарајућег образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са ЕСПБ; доказ о држављанству РС (уверење); лекарско
уверење (доставити пре закључивања уговора о раду); уверење да кандидат
није осуђиван (прибавља школа). Пријаве слати на адресу школе или доставити лично у секретаријат школе. Све фотокопије докумената морају бити
оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

са 33% радног времена, за рад у ИО Стапари
са 40% радног времена, за рад у матичној школи и ИО
Стапари

Наставник музичке културе

са 35% радног времена, за рад у матичној школи и ИО
Стапари

Наставник математике

са 67% радног времена, за рад у ИО Стапари, на одређено
време до повратка раднице са породиљског боловања

Наставник грађанског васпитања - други степен
са 85% радног времена

Наставник немачког језика
Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

за рад у ИО Качер, на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе

са 50% радног времена, у продуженом боравку, за рад са
првим разредом, на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе

са 50% радног времена, у продуженом боравку, за рад са
другим разредом, на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање (Правилник
о степену и врсти образовање наставника и стручних сарадника у основној
школи - „Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13); 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 РС. Кандидат треба
да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
из члан 8 став 4 и члан 121 став 9 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 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. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому и уверење о држављанству. Пријаве слати на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“

31250 Бајина Башта, Светосавска 76
тел. 031/864-278

Олигофренолог

за рад са ученицима са сметњама у развоју, на одређено
време до краја школске 2013/2014. године

Наставник математике
Наставник музичке културе
са 20% радног времена

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

Наставник руског језика

Ваљево
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“
14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/221-557, 223-112, 225-740

Васпитач

за рад у Дому ученика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, наставног смера следећих факултета:
филолошки, филозофски, природно - математички, педагошко - технички факултет, факултет за физичко васпитање, факултет политичких наука,
факултет музичке уметности, факултет ликовних уметности, факултет примењених уметности.

Професор групе предмета ветеринарске струке
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, доктор ветеринарске медицине.

Професор групе предмета хортикултура
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде
за хортикултуру, дипломирани инжењер шумарства за пејсажну архитектуру,
дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство.

Професор музичке уметности
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет музичке уметности, академски
музичар, дипломирани музичар (сви смерови).

Професор групе предмета пољопривредна техника
на одређено време, за школску 2013/2014. годину

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни или машински факултет, дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде
са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада
саобраћаја, дипломирани машински инжењер, група пољопривредно машинство са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју
рада саобраћаја.

Професор хемије

са 22% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

са 50% радног времена, на одређено време, за школску
2013/2014. годину

Наставник информатике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор хемије или дипломирани
хемичар.
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Професор математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање из поља природно
- математичких наука, VII степен стручне спреме, професор математике или
дипломирани математичар.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети доказе у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), оверен препис
дипломе о завршеном образовању, уверење о држављанству - не старије од
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (узима се у Вишем суду), лекарско уверење по
пријему у радни однос. Уверење којим се доказује 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 прибавља школа од надлежног органа.

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве бб
тел. 014/3431-300, 3431-336

Наставник биологије

за рад у издвојеном одељењу Боговађа, са 50% радног
времена

Наставник хемије

за рад у матичној школи и издвојеном одељењу Бајевац,
са 60% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу Боговађа, са 88% радног
времена

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу Бајевац, са 88% радног
времена

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у селу Лајковац

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Наставник енглеског језика

за рад у издвојеним одељењима школе, са 40% радног
времена

Наставник немачког језика

са 22% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање наставника прописано чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13), односно Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12), уз остале опште законске услове. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе. Уз наведено доставити: доказ - исправу коју издаје високошколска установа и којом се доказује стечено образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона, односно да су
на студијама положили испите из психологије и педагогије, у складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве
са документацијом доставити поштом или лично.

ОШ „АНДРА САВЧИЋ“
14000 Ваљево, Јована Дучића 5
тел. 014/221-296

Стручни сарадник психолог

са 50% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године
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 („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно: професор психологије, дипломирани психолог - општи смер или смер
школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско - клинички психолог; дипломирани психолог; мастер психолог;
дипломирани психолог - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ бодова из
развојно - педагошких предмета. 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 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 члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. 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; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 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 о положеном испиту за лиценцу. 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, а пре закључења уговора о раду.

Педагошки асистент

за рад у матичној школи и издвојеном одељењу у
Горњој Грабовици, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање; савладан програм обуке за
педагошког асистента; познавање ромског језика; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
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 достави: диплому о стеченом образовању - оригинал или
оверену копију; сертификат издат од стране Министарства просвете и науке
о завршеној уводној обуци за педагошког асистента; доказ о познавању ромског језика; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) и извод из матичне књиге рођених. Директор врши ужи избор
кандидата који испуњавају услове конкурса и које у року од осам дана од
дана истека рока за подношење пријава упућује на предходну процену психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизовањих 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 дана добијања резултата психолошке способности
кандидата за рад са децом и ученицима. Пријаве на конкурс са траженом
документацијом могу се поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

Обука за активно тражење посла
Бесплатна публикација о запошљавању
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „НАДА ПУРИЋ“

14000 Ваљево, Владике Николаја 33
тел. 014/221-225
Оглас објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“, мења
се у делу УСЛОВИ, где уместо дела: Кандидати за пријем на радна места наставника или стручног сарадника треба да испуњавају
поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и посебне услове
предвиђене чланом 120 став 1, чланом 121, чланом 8 и чланом 130
Закона о основама система образовања и образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Кандидати за пријем на радно место
педагошког асистента треба да испуњавају поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и посебне услове предвиђене чланом
120 став 1, чланом 121, чланом 8 и чланом 130 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 32/13), Правилником о програму обуке за педагошког асистента
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/10), треба да стоји:
Кандидати за пријем на радна места наставника или стручног сарадника треба да испуњавају поред општих услова прописаних чланом
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09
и 32/13) и посебне услове предвиђене чланом 120 став 1, чланом
121, чланом 8 и чланом 130 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13). Кандидати за пријем на радно место педагошког асистента
треба да испуњавају поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, и
32/13) и посебне услове предвиђене чланом 120 став 1, чланом 121
и чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 32/13), Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/10). У осталом делу оглас је непромењен.

зори или зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког
мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање
и занемаривање деце, Здраво да сте.

Наставник дефектолог - олигофренолог

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 4 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Доказ о прописаној стручној спреми: дипломирани дефектолог, смер олигофренолог, дипломирани дефектолог - мастер,
смер олигофренолог.

Наставник дефектолог - олигофренолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 став 4 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Доказ о прописаној стручној спреми: дипломирани дефектолог, смер олигофренолог, дипломирани дефектолог - мастер,
смер олигофренолог.

Наставник грађанског васпитања у настави средње
школе
са 45% радног времена

17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандитати треба да
испуњавају и услове прописане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 4 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Доказ о прописаној стручној спреми:
професор филизофије, професор социологије, професор психологије, професор педагогије, дипломирани филозоф, дипломирани социолог, дипломирани
школски психолог - педагог, дипломирани психолог, дипломирани педагог,
дипломирани политиколог са положеним стручним испитом у области образовања, дипломирани правник са положеним стручним испитом из области
образовања. Наведена лица могу да изводе наставу ако су похађала један
или више од следећих програма обуке за наставника грађанског васпитања:
Интерактивна обука - тимски рад, Ни црно ни бело, Умеће одрастања, Умеће
комуникације, Активна настава - учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори или зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког
мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање
и занемаривање деце, Здраво да сте.

Наставник уређења друштва

Наставник дефектолог - олигофренолог

са 20% радног времена

5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 4 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), кандидати морају испуњавати и посебне услове према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ометене у развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2009 и 2/2012). Доказ о
прописаној стручној спреми: дипломирани правник, професор социологије,
дипломирани историчар - професор историје, дипломирани политиколог наставни смер, дипломирани педагог за одбрану и заштиту, дипломирани
дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике друштвене
групе предмета. Наставници практичне наставе поред предвиђене стручне
спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 4 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Доказ о прописаној стручној спреми: дипломирани дефектолог, смер олигофренолог, дипломирани дефектолог - мастер,
смер олигофренолог.

В ра ње
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУЛЕ АНТИЋ“

Наставник грађанског васпитања у настави основне
школе
за 3 часа недељно, на одређено време до повратка радника
са функције директора школе, а најдуже до 31.08.2014.
године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 4 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Доказ о прописаној стручној спреми: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије
са предходно завршеном ПА или учитељском школом, професор педагогије,
дипломирани педагог - општи смер или смер шклоске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани психолог, смер општи или
смер опште психологије, професор историје, професор историје и географије,
дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани школско - клинички психолог. Наведена лица могу да изводе наставу ако су похађала један
или више од следећих програма обуке за наставника грађанског васпитања:
Интерактивна обука - тимски рад, Ни црно ни бело, Умеће одрастања, Умеће
комуникације, Активна настава - учење, Едукација за ненасиље, Речи су про-
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Наставник практичне наставе из области
текстилства
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да
испуњава и услове прописане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 4 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), кандидати морају испуњавати и посебне услове
према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ометене у развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2009 и 2/2012). Доказ о прописаној
стручној спреми: дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним
програмом методике предмета у подручју рада текстилство и кожарство,
дипломирани инжењер технологије текстила, дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције, инжењер технологије, смер галантерија и конфекција, инжењер технологије текстила, дипломирани инжењер технологије
- одсеци текстилно инжењерство, дипломирани инжењер технолог, одсеци
текстилно инжењерство или текстилни. Наставници практичне наставе поред
предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе за образовни профил:
помоћник обрађивача лима
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 4 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 И 55/2013), кандидати морају испуњавати и посебне услове
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Наука и образовање
према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученика лако ометене у развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2009 и 2/2012). Доказ о прописаној
стручној спреми: дипломирани инжењер машинства, професор машинства,
инжењер машинства, дипломирани педагог општег образовања, виши стручни
радник металске струке, наставник практичне наставе металске струке, наставник општетехничког образовања, дипломирани дефектолог - олигофренолог
са савладаним програмом методике машинства и обраде метала, лемилац, бравар, лимар, аутолимар, ковач, пресар, заваривач и заваривач и аутомеханичар са положеним специјалистичким испитом. Наставници практичне наставе
поред предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: За горенаведена занимања, уз пријаву кандидат треба да поднесе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци), доказ о прописаној стручној спреми, диплому (или оверен препис,
фотокопија дипломе). Уверење да кандидати нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела предвиђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Доказ о
психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивања
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 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. Проверу
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима вршиће НСЗ,
применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве се подносе на адресу школе. За ближе информације обратити се на број
телефона: 017/423-621.

Домар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), да
имају одговарајуће образовање за обављање послова домара (III, IV или V
степен стручне спреме, електро, столарске или водоинсталатерске струке).
Уз пријаву кандидат треба да поднесе: доказ држављанству Републике
Србије (уверење не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци), доказ о прописаној стручној спреми: диплома (или
оверен препис - фотокопија дипломе). Уверење да кандидати нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела предвиђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивања је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на адресу
школе. За ближе информације обратити се на број телефона: 017/423-621.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Наставник предмета: Основне животне вештине модул

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
7,6% радног времена

Наставник предмета: Одговорно живљење у
грађанском друштву

Наставник хемије

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
9,4% радног времена

Наставник биологије

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
9,5% радног времена

Наставник предмета: Примењене науке - модул

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
6,9% радног времена

Наставник историје

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
9,4% радног времена

Наставник географије

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
9,4% радног времена

Наставник предузетништва

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
7,1% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
56% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове утврђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, као
и Правилником о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава
и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих који
прописује још један посебан услов - савладан „Интегрални програм обуке за
остваривање програма функционалног основног образовања одраслих“; 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 члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из
тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ о испуњености услова из
тачке 2 подноси се на захтев школе, пре закључења уговора о раду. Доказ о
испуњености услова из тачке 3 - прибавља школа приликом пријема у радни однос и проверава се у току рада. Документација мора бити достављена
у оригиналу или у овереној копији и не сме бити старија од 6 месеци. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЗЕНЕЛ ХАЈДИНИ“
Рајинце
17523 Прешево
тел. 062/311-470

Професор математике
за 18 часова недељно

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
16,6% радног времена

Професор математике

Наставник дигиталне писмености

Професор српског језика у предметној настави

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
15,3% радног времена

Наставник српског језика

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
39% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
25,3% радног времена

Наставник математике

за 10 часова недељно
за 19 часова недељно

Професор српског језика у разредној настави
за 9 часова недељно

Професор музичке културе
за 12 часова недељно

Професор техничког и информатичног образовања
за 14 часова недељно

Професор рачунарства и информатике

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
39,3% радног времена

за 7 часова недељно, на одређено време до 31.08.2015.
године

Наставник физике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања; држављанство
Републике Србије; да кандидат није осуђиван и да се не води истрага за кривично дело које онемогућава рад у просвети и да има доказ о знању језика

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
9,4% радног времена
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на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: препис дипломе о завршеној школи, уверење о здравственом стању, уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци и уверење основног
и вишег суда да се не води истрага и да кандидат није осуђиван за кривична
дела. У школи се изводи настава на албанском језику. Рок за пријављивање
је 15 дана.

ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/423-630

Нaставник теорије дизајна

ГИМНАЗИЈА

17540 Босилеград, Георги Димитров 23
тел. 017/877-360

Професор физике

са 75% радног времена, на одређено време

Професор латинског језика

са 44% радног времена, на одређено време

Професор бугарског језика и књижевности
са 22% радног времена, на одређено време

Професор социологије

за 50% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

са 20% радног времена, на одређено време

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

са 25% радног времена, на одређено време

Нaставник филозофије
за 25% радног времена

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

Наставник практичне наставе графичарства

за 46% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама.

Наставник стручних предмета из обраде дрвета

за 10% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних срадника и помоћних наставника
у стручним школама.

Наставник стручних предмета из обраде дрвета

за 23% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама.

Наставник стручних предмета из обраде дрвета

за 35% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама.

Наставник грађанског васпитања
за 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарaдника и помоћних наставника
у стручним школама.
OСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане законом: да има
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности за
рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву са кратком биографијом приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе, лекарско уверење о здравственој способности за рад са ученицима, уверење да кандидат није осуђиван, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
која није старија од 6 месеци доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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Професор музичке културе

Професор економике и организације предузећа
са 10% радног времена, на одређено време

Професор устава и права грађана

са 15% радног времена, на одређено време

Професор математике

са 10% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Уз пријаву
доставити следећа документа: диплому о стеченом образовању; уверење о
држављанству; уверење о неосуђиваности; извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности доставити
по завршетку избора по конкурсу. Пријаве слати у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035

Медицинска биохемија (теорија)

са 10 часова недељно (50% радног времена)
УСЛОВИ: поред општих законом прописаних услова, кандидати морају
испуњавати и следеће услове: медицинска биохемија (теорија): дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, доктор медицине,
специјалиста за клиничку биохемију, дипломирани фармацеут, дипломирани биохемичар, дипломирани фармацеут - медицински биохемичар, дипломирани биохемичар - мастер, специјалиста доктор медицине, специјалиста
клиничке биохемије, магистар фармације - медицински биохемичар, мастер
биохемичар. За образовне профиле у стоматологији, поред наведених занимања и: доктор стоматологије.

Медицинска биохемија (вежбе)

са 12 часова недељно (50% радног времена)
УСЛОВИ: медицинска биохемија (вежбе и практична настава у блоку): дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, доктор медицине,
специјалиста за клиничку биохемију, дипломирани биохемичар, дипломирани
фармацеут, виши лабораторијски техничар, дипломирани фармацеут - медицински биохемичар, дипломирани биохемичар - мастер. За образовне профиле у стоматологији, поред наведених додају се алинеје осма до дванаесте
које гласе: специјалиста струковни медицинско - лабораторијски технолог,
струковни медицинско - лабораторијски технолог, магистар фармације медицински биохемичар, мастер биохемичар, специјалиста струковни биохемичар, лице из алинеје осма и девета ове тачке за образовне профиле у стоматологији треба да има претходно стечено средње образовање у подручју
рада здравство и социјална заштита.

Инфектологија са негом (теорија)

са 4 часа недељно (20% радног времена)
УСЛОВИ: инфектологија са негом (теорија): доктор медицине, специјалиста
инфектолог. За образовне профиле у стоматологији: доктор медицине, специјалиста инфектолог, доктор стоматологије.

Интерна медицина са негом (теорија)

са 8 часова недељно (40% радног времена)
УСЛОВИ: интерна медицина са негом (теорија): доктор медицине специјалиста за интерну медицину.
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Хирургија са негом (теорија)

са 8 часова недељно (40% радног времена)
УСЛОВИ: хирургија са негом (теорија): доктор медицине, специјалиста за
општу хирургију или једне од хируршких грана.

Неуропсихијатрија са негом (теорија)
са 4 часа недељно (20% радног времена)

УСЛОВИ: неуропсихијатрија са негом (теорија): доктор медицине, специјалиста за неуропсихијатрију.

Педијатрија са негом (теорија)

са 4 часа недељно (20% радног времена)
УСЛОВИ: педијатрија са негом (теорија): доктор медицине, специјалиста за
педијатрију.

Гинекологија и акушерство са негом (теорија)
са 4 часа недељно (20% радног времена)

УСЛОВИ: гинекологија и акушерство са негом (теорија): доктор медицине,
специјалиста за гинекологију и акушерство.

Здравствена нега и рехабилитација (теорија)
са 1 час недељно (5% радног времена)

УСЛОВИ: здравствена нега и рехабилитацији (теорија): доктор медицине,
специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију.

Здравствена нега и рехабилитација (вежбе)
са 2 часа недељно (10% радног времена)

УСЛОВИ: здравствена нега и рехабилитацији (вежбе): виши физиотерапеутски техничар.

Основи масаже (теорија)

са 1 час недељно (5% радног времена)
УСЛОВИ: основи масаже (теорија): доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију.

Основи масаже (вежбе)

са 6 часова недељно (30% радног времена)

Основи масаже (блок настава)
- 3×60=180 (18% радног времена)

УСЛОВИ: основи масаже (вежбе и практична настава): виши физиотерапеутски техничар.

Фармацеутска технологија (теорија)

са 8 часова недељно (40% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

Фармацеутска технологија (вежбе)

са 30 часова (125% радног времена), на одређено време,
до краја школске 2013/2014. године, односно до 31.08.
2014. године

Фармацеутска технологија (блок настава)

21×30=630 (63% радног времена), на одређено време до
краја школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: фармацеутска технологија (теорија, вежбе и настава у блоку):
дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутологије, дипломирани
фармацеут, магистар фармације, специјалиста фармације.

Фармакогнозија (теорија)

са 6 часова недељно (30% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

Фармакогнозија (вежбе)

Фармацеутска хемија (теорија)

са 6 часова (30% радног времена), на одређено време до
краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

Фармацеутска хемија (вежбе)

са 9 часова недељно (38% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године,
односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: фармацеутска хемија (теорија и вежбе): дипломирани фармацеут,
специјалиста за испитивање и контролу лекова, дипломирани фармацеут,
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар, специјалиста фармације,
специјалиста за испитивање и контролу лекова, магистар фармације.

Увод у козметологију (теорија)

са 2 часа недељно (10% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године,
односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: увод у козметологију (теорија): дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог, дипломирани фармацеут.

Санитарна хемија (теорија)

са 2 часа недељно (10% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

Санитарна хемија (блок настава)

6×30=180 (18% радног времена), на одређено време до
краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: санитарна хемија (теорија и настава у блоку): дипломирани фармацеут специјалиста за санитарну хемију, дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут, медицински биохемичар, магистар фармације, специјалиста
струковни санитарно - еколошки инжењер. Лице из алинеје пета ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.

Фиксна протетика(теорија)

са 6 часова недељно (30% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

Фиксна протетика (вежбе)

са 10 часова недељно (42% радног времена)

Фиксна протетика (настава у блоку)

30×12=360 (36% радног времена), на одређено време до
краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: фиксна протетика (теорија и вежбе): теорија: доктор стоматологије,
специјалиста стоматолошке протетике, специјалиста доктор стоматологије,
специјалиста стоматолошке протетике. Вежбе: доктор стоматологије виши
зубни техничар, зубни тетехничар за фискну протетику, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, виши зубни техничар - протетичар, струковни зубни протетичар, специјалиста струковни зубни
протетичар. Лице из алинеје пета до седма (вежбе) треба да има претходно
стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита
(зубни техничар).

Тотална протеза (теорија)

са 3 часа недељно (15% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

Тотална протеза (вежбе)

са 5 часова недељно (21% радног времена)

Тотална протеза (настава у блоку)

са 9 часова недељно (38% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

30×3=90 (9% радног времена), на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: фармакогнозија (теорија и вежбе): дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог биља, дипломирани фармацеут, специјалиста
фармације, специјалиста за контролу лековитог биља, магистар фармације.

УСЛОВИ: тотална протеза (теорија и вежбе): теорија: доктор стоматологије,
специјалиста стоматолошке протетике. Вежбе: доктор стоматологије, виши
зубни техничар, зубни техничар за мобилну протетику.
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Парцијална протетика (теорија)

са 2 часа (10% радног времена), на одређено време до
краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

Парцијална протетика (вежбе)

са 5 часова недељно (21% радног времена)

Парцијална протеза (настава у блоку)

30×3=90 (9% радног времена), на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: парцијална протеза (теорија и вежбе): теорија: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике. Вежбе: доктор стоматологије,
виши зубни техничар, зубни техничар за мобилну протетику.

Ортодонски апарати (теорија)

са 2 часа недељно (10% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

Ортодонски апарати (вежбе)

са 4 часа недељно (25% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

Ортодонски апарати (настава у блоку)

6×30=180 (18% радног времена), на одређено време до
краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: ортодонски апарати (теорија и вежбе): теорија: доктор стоматологије, специјалиста за ортопедију вилица. Вежбе: доктор стоматологије, виши
зубни техничар, зубни техничар за ортодонцију.

Прва помоћ (блок настава)

са 53% радног времена на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: прва помоћ: доктор медицине, доктор стоматологије, дипломирани фармацеут, професор народне одбране, дипломирани педагог за народну
одбрану, виша медицинска сестра - техничар, струковна медицинска сестра,
организатор здравствене неге, специјалиста доктор медицине, одговарајуће
специјализације, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, дипломирани психолог,
дипломирани дефектолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални
педагог, професор педагогије, виша медицинска сестра - општег смера, виша
медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар, виша медицинска сестра. Лице из
алинеје десете до двадесет друге ове тачке треба да има претходно стечено
средње образовње у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из
алинеје тринаесте до седамнаесте треба да има претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Технологија зуботехничког материјала (теорија)
са 4 часа недељно (20% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године

УСЛОВИ: технологија зуботехничког материјала (теорија): доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

Интерна медицина са негом (вежбе)

са 5 часова недељно (21% радног времена)

Хирургија са негом (вежбе)

са 6 часова недељно (25% радног времена)

Неуропсихијатрија са негом (блок настава)
30×2=60 (6% радног времена)

Хирургија са негом (блок настава)

30×4=120 (12% радног времена), на одређено време до
краја школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014.
године

Интерна медицина са негом (блок настава)

30×2=60 (6% радног времена), на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: интерна медицина са негом (вежбе и настава у блоку), хирургија
са негом (вежбе и настава у блоку), неуропсихијатрија са негом (настава у
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блоку): виша медицинска сестра - техничар, санитарно - еколошки инжењер
- специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге.
Лице треба да има стечено средње образовање у подручју рада здравство
и социјална заштита.

Педијатрија са негом (вежбе)

са 2 часа недељно (8% радног времена)
УСЛОВИ: педијатрија са негом (вежбе): виша медицинска сестра - техничар,
струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге. За образовни
профил: медицинска сестра - техничар лице треба да има претходно стечено
образовање за педијатријску сестру - техничара.

Гинекологија и акушерство са негом (вежбе)
са 2 часа недељно (8% радног времена)

УСЛОВИ: гинекологија и акушерство са негом (вежбе): виша медицинска сестра - техничар, санитарно - еколошки инжењер - специјалиста са предходно
стеченим образовањем за струковну медицинску сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге. Лице из ове тачке треба да има
претходно стечено средње образовање за гинеколошко - акушерску сестру.

Здравствена нега (блок настава)
30×11=330 (33% радног времена)

УСЛОВИ: здравствена нега (настава у блоку): 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, 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 да има и стечено образовање на вишој медицинској школи.

Српски језик и књижевност

са 3 часа недељно (16,67% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: српски језик и књижевност: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности
и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог
српским језик и књижевност, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и српског језика.

Латински језик

са 2 часа недељно (11,11% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: латински језик: професор, односно дипломирани филолог који је
савладао наставни план и програм високог образовања из предмета латински
језик у трајању од најмање четири семестра, професор класични филолог.

Ликовно васпитање

са 2 часа недељно (10% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: ликовно васпитање: професор ликовних уметности, дипломирани
сликар - професор ликовне културе, академски сликар - ликовни педагог,
дипломирани вајар - професор ликовне културе, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе,
академски графичар - ликовни педагог, дипломирани графичар професор
ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне
културе, дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне
културе, дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне
културе, професор или дипломирани историчар уметности, дипломирани
сликар, дипломирани вајар, дипломирани графичар, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани
сликар зидног сликарства, лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом ликовних уметности.
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Здравствена заштита са првом помоћи

са 2 часа недељно (10% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: здравствена заштита са првом помоћи: теорија: доктор медицине, специјалиста за социјалну медицину, доктор стоматологије, специјалиста за социјалну медицину, доктор медицине, професор народне одбране,
дипломирани педагог за народну одбрану, доктор стоматологије, специјалиста струковна медицинска сестра, виша медицинска сестра, дипломирана
медицинска сестра, мастер медицинска сестра, специјалиста доктор медицине. Вежбе и практична настава у блоку: виша медицинска сестра - техничар, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, виша
медицинска сестра, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана
медицинска сестра, мастер медицинска сестра, специјалиста доктор медицине, дипломирани специјални педагог, дипломирани психолог, дипломирани
дефектолог, дипломирани педагог, професор педагогије. Лице из алинеје
четврте до седме ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје
девете до тринаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској школи.

Математика

са 15 часова недељно (67% радног времена), на одређено
време до престанка функције директора школе

Математика

са 2 часа недељно (11,11% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: математика: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани мтематичар - 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.

Грађанско васпитање

са 13 часова недељно (65% радног времена), на одређено
време до краја школске 2013/2014. године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: грађанско васпитање: лице које испуњава услове на наставника
одговарајуће стручне школе, лице које испуњава услове за стручног сарадника стручне школе - школског педагога, школског психолога, дипломирани
етнолог, етнолог - антрополог, професор одбране и заштите. Наведена лица
могу да изводе наставу ако су похађала један или више од следећих програма:
Обука наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука тимски рад, Ни
црно ни бело, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава - учење,
Едукација за ненасиље, Речи су прозори или зидови, Чувари осмеха, Учионица
добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб,
Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте.

Педагог

до повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: школски педагог: дипломирани педагог, професор педагогије,
дипломирани школски психолог - педагог.

Професор рачунарства и информатике

са 80% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: професор рачунарства и информатике: професор информатике,
односно дипломирани информатичар, професор математике и рачунарства,
професор математике и рачунарства, професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарсво и информатика, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци, дипломирани инжењер електронике, сви
смерови, односно одсеци, дипломирани инжењер за информационе системе,
односно дипломирани инжењер организације за информционе системе или
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства, дипломирани економист,
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смерови: кибернетско - организациони, економска статистика и кибернетика,
статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија,
професор технике и информатике, дипломирани математичар. Наставу и друге облике образовно - васпитног рада из предмета рачунарство и информатика може да изводи и лице са завршеним факултетом које је у току студија
савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири
семестра. Испуњеност услова из става 2 ове тачке утврђује Министарство просвете на основу наставног плана и програма студија.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“
17514 Џеп
тел. 017/479-130, 479-240

Наставник историје

за 7 часова недељно (35% радног времена), за рад у
издвојеном одељењу у Мањаку

Наставник грађанског васпитања

за 4 часа недељно (20% радног времена), од чега 2
часа (10%) у централној школи у Џепу и 2 часа (10%) у
издвојеном одељењу у Мањаку

Наставник енглеског језика

за 2 часа недељно (10% радног времена), за рад у
издвојеном одељењу у Лебету

Наставник математике

за 24 часа недељно (133,44% радног времена), од чега 8
часова (44,48%) у централној школи у Џепу и 16 часова
(88,96%) у издвојеном одељењу у Мањаку

Наставник техничког и информатичког образовања
за 8 часова недељно (40% радног времена), за рад у
издвојеном одељењу у Мањаку

Наставник физике

за 4 часа недељно (20% радног времена), за рад у
издвојеном одељењу у Мањаку

Наставник хемије

за 4 часа недељно (20% радног времена), за рад у
издвојеном одељењу у Мањаку

Наставник биологије

за 4 часа недељно (20% радног времена), за рад у
издвојеном одељењу у Мањаку

Наставник руског језика

за 2 часа (10% радног времена), за рад у издвојеном
одељењу у Лебету

Библиотекар

на одређено време до краја школске године (31.08.2014.)

Помоћни радник

са 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
у Љутежу, на одређено време до краја школске године
(31.08.2014.)
УСЛОВИ: сагласно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012), као и Правилнику о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидати треба да
испуњавају услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове предвиђене систематизацијом радних места
у школи. Уз пријаву приложити: оверен доказ о школској спреми (диплома),
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених (оверен). Потврду да лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца - прибавиће школа по службеној дужности, сходно члану
120 став 1. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду,
и то од стране лица које је примљено по конкурсу. Претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима обавиће надлежна служба
за послове запошљавања у Врању, са кандидатима који уђу у ужи избор, а
испуњавају услове конкурса, применом стандардизованих поступака, сходно члану 130 став 5 Закона. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве подносити на адресу школе.
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ОШ „ДИТУРИА“
Црнотинце
17523 Прешево
тел. 064/8930-610

Професор музичке културе
Професор математике
Професор математике
за 66% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да
је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, нити за кривично дело насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања 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. Уз пријаву доставити:
оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству Републике Србије или извод из матичне књиге рођених; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу заснивати
радни однос без положеног стручног истита); доказ о знању језика на ком се
остварује васпитно - образовни рад. У школи се изводи настава на албанском
језику.

ПОЉОПРИВРЕДНО - ШУМАРСКА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/474-095

1. Професор руског језика
за 22,22% радног времена

2. Професор електро групе предмета, смер
енергетика
за 50% радног времена

3. Административно - финансијски радник
УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 и 2 - могу да конкуришу кандидати који
испуњавају услове у погледу стручне спреме на основу Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у
стручним школама - бр. 8/2011. За радно место под бр. 3 - послове административно - финансијског радника може да обавља лице са завршеним IV
степеном стручне спреме, економског смера. Уз пријаву кандидат је дужан
да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „9. МАЈ“
Рељан
17523 Прешево
тел. 017/667-376

Настава на српском језику:

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор математике

Директор

Професор физике

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено
на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању, 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 средње
школе, педагога или психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити 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; најмање пет година радног
искуства у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Директор се бира на период од 4 године и почиње да тече од
дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати са назнаком: „Конкурс за директора“. Уз пријаву кандидат прилаже: уверење о држављанству,
лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених/венчаних, оверен препис
или фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту за лиценцу, потврду о радном
искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима, оквирни план
рада за време мандата ако је претходно обављао функцију директора школе,
фотокопију уверења да се против њега не води истрага, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом, односно да не постоји забрана
обављања послова директора школе - школа прибавља по службеној дужности.

Обука за активно
тражење посла
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за 16 часова недељно
за 6 часова недељно

Професор руског језика
за 6 часова недељно

Професор информатике и рачунарства
за 4 часа недељно

Професор ТиО

за 20 часова недељно

Настава на албанском језику:
Професор математике
за 18 часова недељно

Професор српског језика
за 27 часова недељно

Професор енглеског језика

за 5 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања - према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, односно стручног сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 17/07, 1/08, 11/08, 2/09 и 4/09). Кандидат треба да
испуњава опште услове утврђене у чл. 24-28 Закона о раду, као и посебне
услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), односно да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити:
оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, уверење о некажњавању (неосуђивању) и уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима. У поступку одлучивања о избору наставника врши се претходна провера
способности од стране Националне службе за запошљавање, након чега се
закључује уговор о раду.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СТРУЧНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Професор економске групе предмета

на одређено време до повратка радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: На оглас за професора могу се пријавити кандидати који поред
општих услова утврђених Законом и Правилником о врсти стручне спреме за
професора у средњој школи, испуњавају и следеће услове: да су држављани
Републике Србије, да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, имају одговарајуће образовање прописано Законом
о основама система образовања и васпитања и Правилником о систематизацији радних места за професоре средњих школа. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз потребну
документацију слати на адресу школе. Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

17523 Прешево, Железничка 14б
тел. 017/664-387

Наставник српског језика

за 5 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014.
године

Наставник математике

за 4 часа недељно, на одређено време до 31.08.2014.
године

Наставник енглеског језика

за 6 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014.
године

Наставник историје

за 2 часа недељно, на одређено време до 31.08.2014.
године

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО - ВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
17500 Врање, Браће Рибникар бб
тел. 017/404-366

Наставник математике
за 22,2% радног времена

Наставник математике

за 33,33% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције
УСЛОВИ: 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 рачуноводство 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).

Наставник ветеринарске групе предмета

за 75% радног времена, на одређено време до краја
школске године, односно до 31.08.2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани ветеринар, доктор ветеринарске медицине.

Наставник прехрамбене групе предмета

за 80% радног времена, на одређено време до краја
школске године, односно до 31.08.2014. године

Наставник прехрамбене групе предмета

за 90% радног времена, на одређено време до краја
школске године, односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије исхране.

Професор пољопривредне групе предмета за
практичну наставу

Наставник музичке културе

на одређено време, за 70% радног времена, до краја
школске године, односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) даље: Закон и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12), да кандидати
имају физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању најмање 3 месеца, као и за кривична дела наведена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених, уверење суда да се против кандидата не води истрага, уверење
о здравственој способности подноси се пре закључивања уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. У току поступка одлучивања о
избору кандидата, надлежна служба за запошљавање врши проверу психофизичких способности кандидата применом стандардизованих поступака.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде са положеним специјалистичким испитом за возача моторних возила - инструктора.

за 7 часова недељно

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању

Помоћни наставник
УСЛОВИ: пољопривредни техничар - IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: општи услови за све кандидате: држављанство Републике Србије,
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примања мита или давања 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис (копију)
дипломе о одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике Србије, уверење да се не води истрага и није подигнута оптужба, извод
из матичне књиге рођених, радну биографију и контакт телефон. Проверу
психофизичких способности за рад са ученицима врши Национална служба
за запошљавање. Лекарско уверење за рад у просвети, доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.
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ОШ „МИЂЕНИ“
17520 Бујановац
Село Муховац
тел. 063/8169-975

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање дозволе за рад
(лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за 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 примања мита или давања 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; непостојање дискриминаторног понашања у складу са законом;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију докумената о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно); доказ о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Директор се бира на период од
четири године. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 063/8169-975. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
17520 Бујановац
Село Кленике
тел. 017/58-119

Наставник математике
са 16 часова недељно

Наставник математике
са 12 часова недељно

Професор разредне наставе

на одређено време до краја школске 2013/2014. године

Педагог

на одређено време до повратка радника са функције, а
најдуже до 13.06.2014. године, са 60% радног времена

Помоћни радник

за рад у помоћном одељењу школе у селу Трејак
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године. За радно место помоћни
радник: I степен стручне спреме, завршена основна школа; 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 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања
мита или давања 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. Поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат треба да испуњава и услове из члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија - 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.
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Директор школе врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана од дана истека рока за
подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата
провере, директор доноси одлуку о избору наставника и стручних сарадника.
Одлуку о избору другог кандидата директор ће донети у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријаве на конкурс. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз потребну
документацију слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Вршац
МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-967

Наставник гитаре
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске услове: да имају
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања
и васпитања; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 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; за наставника гитаре: дипл. музичар - гитариста;
мастер музички уметник - професионални статус - гитариста.

Наставник гитаре

са 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске услове: да имају
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања
и васпитања; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 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; за наставника гитаре: дипл. музичар - гитариста;
мастер музички уметник - професионални статус - гитариста.

Наставник џез гитаре
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске услове: да имају
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања
и васпитања; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 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; за наставника џез гитаре: музички извођач џез
музике; мастер музички уметник професионални статус - гитариста и завршена средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил: музички
извођач - џез гитариста.

Наставник саксофона
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске услове: да имају
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања
и васпитања; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 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; за наставника саксофона: дипл. музичар
саксофониста; мастер музички уметник - професионални статус саксофониста; дипл. музичар флаутиста са претходно завршеном средњом музичком
школом, образовни профил: музички извођач - саксофониста; дипл. музичар
кларинетиста са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач - саксофониста; мастер музички уметник, професионални статус флаутиста са претходно завршеном средњом музичком
школом, образовни профил: музички извођач - саксофониста; мастер музички уметник, професионални статус кларинетиста са претходно завршеном
средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач - саксофониста.
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Наставник џез бубњева
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске услове: да имају
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања
и васпитања; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 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; наставник џез бубњева: музички извођач џез
музике; мастер музички уметник, професионални статус - перкусиониста/ударач и завршена средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил: музички извођач - џез бубњар.

Наставник тамбуре

са 40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске услове: да имају
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања
и васпитања; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 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; за наставника тамбуре: дипл. музичар
- гитариста са претходно завршеном средњом школом, образовни профил:
музички извођач; 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 солфеђа

на одређено време до повратка запослене са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске услове: 1. да
имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања; на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије);
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; 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; наставник солфеђа: дипл. музички педагог;
професор солфеђа и музичке културе; дипл. музичар - педагог; професор
солфеђа; мастер теоретичар уметности, професионални статус музички педагог; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да нису осуђивани 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. држављанство Републике Србије; 5. знање
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одговарајућем образовању;
доказ о положеном испиту из педагогије, психологије и методике у току студија (уверење са факултета или оверена фотокопија индекса за наведене
предмете); потврду са факултета о језику на ком се изводила настава; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених; оверену фотокопију радне књижице; фотокопију
личне карте. Доказ из тач. 1, 4 и 5 подносе кандидати, док доказ из тачке 3
конкурса - прибавља школа, а из тачке 2 - подноси само изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Сва приложена документа морају бити оригинална или оверене фотокопије. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати поштом, на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26370 Хајдучица, Валентова 3
тел. 013/864-223

Наставник математике на српском језику
са 16 часова недељно

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), врсту стручне
сптеме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 30/04, 4/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 09/09, 3/10 и 11/12); 2. да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани 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
санкију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. психофизичка способност за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси изабрани
кандидат, пре заључења уговора о раду). Доказ из тачке 3 услова - прибавља
школа по службеној дужности. Доказ из тачке 5 - прибавља школа у току
поступка одлучивања о избору наставника, тако што упућује кандидате на
проверу психофизичких способности. Пријаве се достављају у року од 8 дана
од дана објављивања, на горенаведену адресу; број телефона за додатне
информације: 013/864-223. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске услове: 1. да
имају одговарајуће образовање - I степен стручне спреме или завршена
основна школа; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад у школи; 3. да нису осуђивани 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. држављанство Републике Србије. Уз
пријаву кандидати прилажу: доказ о одговарајућем образовању; уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених; фотокопију радне књижице; фотокопију личне карте. Доказ
из тач. 1 и 4 подносе кандидати, док доказ из тачке 3 конкурса - прибавља
школа, а из тачке 2 - подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Сва приложена документа морају бити оригинална или оверене фотокопије. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати
поштом, на горенаведену адресу.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
30.10.2013. | Број 541 |
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З а ј еч а р
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

Наставник енглеског језика

са 97% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Наставник немачког језика
са 11% радног времена

Наставник француског језика
са 22% радног времена

Наставник ликовне културе
са 55% радног времена

УСЛОВИ: 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; на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и са Правилником о врсти стручне спреме; лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије. 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 положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
горенаведених дисциплина; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад; друге услове прописане законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у установи. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; лица која су стекла академско звање мастер у обавези су да
доставе и уверење, односно диплому о претходно завршеним основним академским студијама; 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. Кандидат који је
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених
дисциплина (доказ: оверена фотокопија индекса или потврда, односно оверена фотокопија лиценце); 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. Неопходно је да кандидати доставе документацију у оригиналу или
оверене фотокопије, не старије од 6 месеци. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу или доставити лично, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ОШ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“
19000 Зајечар, Ђердапска бб

Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

Наставник италијанског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: 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; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије.
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 положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина. Кандидат треба да има и: психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад; друге услове прописане законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис - фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лица која су стекла академско звање мастер у обавези
су да доставе и уверење, односно диплому о претходно завршеним основним академским студијама; 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. Кандидат
који је положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина (доказ: оверена фотокопија индекса или потврда, односно
оверена фотокопија лиценце). 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. Неопходно је да кандидати доставе документацију у оригиналу или
оверене фотокопије, не старије од 6 месеци. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу или доставити лично, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“
19233 Подгорац
тел. 030/460-294

Наставник француског језика и књижевности
са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 1 и
2 тач. 1 и 2 и ст. 3 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3,07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10), 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. Уз пријаву са биографијом приложити: доказ о одговарајућем образовању (диплома или уверење), уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Документа се подносе у
оригиналу или у овереној фотокопији - не старије од 6 месеци. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19350 Књажевац, Карађорђева 52
тел. 019/730-350, 731-054

Наставник немачког језика
Наставник стручних предмета економске струке
Наставник математике

са 44,44% радног времена

Наставник филозофије
са 20% радног времена

Наставник физике

са 20% радног времена

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 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; 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 психофизичких 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 доставити 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.

Наставник психологије
са 20% радног времена

Наставник руског језика
са 11,11% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове у складу са чланом 120 и
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011 и 55/2013); у погледу стручне спреме, кандидати треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 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, 11/2001, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 13/2007,
7/2008, 10/2008, 11/2008 и 9/2013), да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 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, знање језика на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење кандидати достављају пре закључења уговора о раду, а доказ да ли је кандидат осуђиван за наведена кривична дела
- прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2
тел. 019/442-416
e-mail: ljnesic@verat.net

Наставник италијанског језика

на одређено време, са 55% радног времена

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16
тел. 019/732-034

Професор математике

са 22,22% радног времена

Професор немачког језика
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Кандидати треба да испуњавају опште и
посебне услове за заснивање радног односа предвиђене чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања и општим актима школе. Кандидати уз пријаву прилажу: диплому о завршеној школи; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; доказе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи. Изабрани кандидат прилаже пре закључења уговора о раду
лекарско уверење, а психофизичку способност кандидата обавља Национална служба за запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Уверење о
неосуђиваности за кривична дела прописана законом - прибавља школа само
за изабране кандидате. Документација из претходног става мора бити оригинална или оверене фотокопије. Рок за подношење пријаве је осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16
тел. 019/732-034

Професор немачког језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

Професор српског језика и књижевности

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до истека мандата директору школе, а
најдуже до 31.08.2014. године, са 66,67% радног времена

Наставник грађанског васпитања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и општим актима школе. Кандидати уз пријаву прилажу:
диплому о завршеној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; доказе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи. Изабрани кандидат прилаже пре закључења уговора о раду лекарско уверење,
а психофизичку способност кандидата обавља Национална служба за запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Уверење о неосуђиваности за
кривична дела прописана законом - прибавља школа само за изабране кандидате. Документација из претходног става мора бити оригинална или оверене
фотокопије. Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време, са 30% радног времена
на одређено време, са 10% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

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;
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
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ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник економске групе предмета

на одређено време до истека мандата директора школе

Наставник електрогрупе премета

Наставник економске групе предмета

дипломирани инжењер електротехнике - енергетски смер,
за обављање послова наставника електро групе предмета,
са 25% радног времена

Наставник
здравствене
културе
Национална
служба

за обављање послова наставника немачког језика, са 44%
радног времена

са 44% радног времена

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

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

за запошљавање
Наставник немачког језика

Наставник француског језика
са 39% радног времена

Програми
приправништва –
знање у пракси
Наставник француског језика

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

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13) и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), пријављени кандидати треба да
испуњавају и услове у погледу врсте тражене стручне спреме утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Просветни гласник“, 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, 2/07,
4/07, 7/08, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013). Кандидати који се пријављују
на конкурс 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 шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, осим кандидата који су у
току студија положили испит из педагогије и психологије или су положили
стручни испит, односно испит за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да поред краће биографије доставе у оригиналу или у овереном
препису следећу документацију: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о прописаној стручној спреми; лица која су стекла
академско звање мастер у обавези су да доставе уверење или диплому о
претходно завршеним академским студијама; 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 или уверење о положеном испиту из педагогије и психологије
у току студија или положеном стручном испиту, односно 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. Сва фотокопирана документа
морају бити оверена. Пријаву са доказима о испуњавању тражених услова
доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведну адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
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НА
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ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5
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Наставник немачког језика
Наставник математике

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09
и 32/13) и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), пријављени кандидати треба
да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне спреме утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Просветни гласник“, 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, 2/07, 4/07,
7/08, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013). Кандидати који се пријављују на конкурс 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 шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, осим кандидата који су у току
студија положили испит из педагогије и психологије или су положили стручни
испит, односно испит за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије доставе у оригиналу или у овереном препису
следећу документацију: уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; доказ о прописаној стручној спреми; лица која су стекла академско
звање мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о претходно
завршеним академским студијама; 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 или уверење о положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 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. Сва фотокопирана документа
морају бити оверена. Пријаву са доказима о испуњавању тражених услова
доставити у року од осам дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава за конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)
З р ењ а н и н

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог преко 60 дана, са 40% норме

УСЛОВИ: услови утврђени у члану 8 и члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/13), чл. 3 ст. 1 тачка 13 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр.
11/2012 и 15/2013), као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим
актима школе: одговарајуће високо образовање, да има следећи стручни
назив за занимања под тачкама: 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
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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, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија и након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела предвиђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да је држављанин РС; да зна језик на ком
се изводи образовно - васпитни рад; да је пунолетан; да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Ови услови се доказују приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да приложи: фотокопију дипломе о завршеном факултету или вишој школи; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Извештај
о извршеном претходном лекарском прегледу доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Извештај из казнене евиденције МУП-а школа
прибавља по службеној дужности. Школа пријављене кандидате упућује на
проверу посебних способности код надлежне филијале Националне службе
за запошљавање. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно
оверене. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
23266 Чента, Чарнојевићева 17

стеченом образовању; потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, уверење о држављанству;
извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се пре закључења уговора о раду од стране изабраног кандидата; извештај из казнене евиденције
МУП-а - школа прибавља по службеној дужности; извод из матичне књиге
рођених; кандидати са вишом стручном спремом достављају потврду о заснованом радном односу на неодређено време и о трајању истог у другој установи. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок
за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник практичне наставе

за део обуке вожње за „Б“ категорију
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, возач инструктор.

Наставник саобраћајне групе предмета, за
предмете: Организација превоза, Безбедност
саобраћаја и Гараже и сервиси
на одређено време

Наставник математике

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, дипломирани инжењер саобраћаја, смер друмски саобраћај.

Наставник математике

ОСТАЛО: образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима;
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 или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на конкурс
доставити: кратку биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету,
потврду о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да
лице није осуђивано - прибавља школа по службеној дужности. Фотокопије
приложених докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријављени кандидати биће позвани на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши
служба за послове запошљавања. Рок за подношење пријава са доказима о
испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати са назнаком: „За конкурс“, на адресу школе.

са 89% радног времена
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 8 и члану
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члану 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), као и да
испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе: одговарајуће
високо образовање, да има следећи стручни назив за занимање: професор
математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије;
професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије);
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор математике и физике; мастер професор математике
и информатике; мастер професор физике и математике; мастер професор
информатике и математике; дипломирани професор математике-мастер;
дипломирани математичар-мастер; дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани математичар-професор математике; дипломирани математичар-теоријска математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи
геометрије); професор хемије-математике; професор географије математике; професор физике-математике; професор биологије-математике; професор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер;
дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија
или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија и након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела предвиђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин РС; да зна језик на ком се изводи образовно - васпитни рад;
да је пунолетан; да има извршену проверу посебних способности сходно чл.
130 ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Ови услови
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе о
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ОШ „ВЕЉКО ЂУРИЧИН“

23250 Јарковац, Трг Станислава Букурова 12
тел. 023/857-009

Наставник биологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и
хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор
биологије и географије, професор биологије и физике, професор биологије
и информатике, професор биологије и математике, дипломирани професор
биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор
биологије - хемије - мастер, дипломирани професор биологије - географије
- мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог
заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије.

Наставник руског језика
са 45% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски
језик), мастер професор језика и књижњвности (студијски програм или главни предмет/профил руски језик).
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Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену 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. Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; уверење о држављанству. Уверење о здравственој способности
од надлежне здравствене установе кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем.
Документа се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на горенаведену адресу.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

Наставник латинског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 15/2013), за наставни предмет Латински језик,
наставу и друге облике образовно - васпитног рада може да изводи: професор класичне филологије; дипломирани класични филолог; мастер класични
филолог. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос
са лицем које испуњава услове из става 1 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Латински језик може да изводи и:
професор, односно дипломирани филолог који је положио испит из предмета
Латински језик у трајању од најмање четири семестра; мастер филолог који
је положио испит из предмета Латински језик у трајању од најмање четири
семестра; мастер професор језика и књижевности који је положио испит из
предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра.

Наставник математике

на мађарском наставном језику, са 44% радног времена
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), за наставни предмет Математика, наставу и друге
облике образовно-васпитног рада може да изводи: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар
- професор математике; дипломирани математичар за математику економије;
професор математике и рачунарства; дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер;
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи
геометрије); професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; мастер математичар; мастер професор математике.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или
Примењена математика (са положеним испитом из предмета: Геометрија или
Основи геометрије).
ОСТАЛО: На основу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013),
кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање - оверена фотокопија дипломе; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - здравствена способност се
доказује лекарским уверењем; 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 - уверење
о држављанству; 5) да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
(сведочанство, диплома основне, средње школе, факултета на мађарском
наставном језику). Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ из става 1 тачка 3 овог
члана - прибавља Гимназија. 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. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање. Запечаћене молбе са потпуном документацијом слати на горенаведену адресу.
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ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Наставник математике

са 90% радног времена, у одељењима на мађарском
наставном језику, за рад у издвојеном одељењу у
Михајлову

Наставник математике

са 22% радног времена, за рад у одељењима на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор
географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике, односно математике и информатике.

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања и васпитања, са 40%
радног времена, у одељењима на мађарском наставном
језику, за рад у ОШ „Соња Маринковић“ у Зрењанину и у
издвојеном одељењу у Лукином Селу
УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног језика - енглеског; 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 става 2 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 става 2 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
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
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дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави
и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.

Наставник немачког језика

са 10% радног времена, за рад у одељењима на српском
наставном језику

Наставник немачког језика

на одређено време, са 10% радног времена, за рад у
одељењима на српском наставном језику
УСЛОВИ: 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 техничког и информатичког образовања
са 80% радног времена, у одељењима на мађарском
наставном језику, за рад у ОШ „Соња Маринковић“ у
Зрењанину и у издвојеном одељењу у Михајлову

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време, са 40% радног времена, за рад у
одељењима на српском наставном језику

УСЛОВИ: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства,
професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије,
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање 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. Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана
могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету,
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од
осам семестара.

фије, мастер професор географије и информатике, дипломирани географ
- просторни планер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије
студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике.
ОСТАЛО: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање
радног односа мора испуњавати и посебне услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања - чл. 120-122 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. године. Наведена 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да има ово образовање лице које је
у току студија положило испите из педагогије и психологије или је положило
стручни испит, односно испит за лиценцу. За рад са децом, лице које испуњава све горенаведене услове је ако је стекло одговарајуће образовање на језику на ком се остварује васпитно - образовни рад или је положило испит из тог
језика са методиком на одговарајућој високошколској установи, у складу са
законом. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), лекарско уверење 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 - школа прибавља по службеној
дужности, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија
доказа), доказ о знању језика на ком се остварује васпитно - образовни рад
(оригинал или оверена фотокопија доказа). Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова, са назнаком: „Пријава на конкурс“, доставити на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

23253 Конак, Маршала Тита 14
тел. 023/3856-006

Педагог

Сервирка

са 50% радног времена

УСЛОВИ: За обављање послова радног места сервирке радни однос се може
засновати са лицем које испуњава услове за заснивање радног односа и има
II или III степен стручне спреме.

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер
школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер.

Наставник физичког васпитања

на одређено време, са 60% радног времена, за рад у
одељењима на српском наставном језику
УСЛОВИ: 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 географије

са 35% радног времена, у одељењима на мађарском
наставном језику, за рад у ОШ „Соња Маринковић“
Зрењанин и у издвојеном одељењу у Михајлову
УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор географије
и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани
професор географије и информатике, професор биологије - географије, професор физике - географије, професор географије - информатике, дипломирани професор географије - мастер, дипломирани географ - мастер, мастер
географ, мастер професор географије, мастер професор биологије и геогра-
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Секретар

са 25% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године.
ОСТАЛО: поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 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, за кривично дело из
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности 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 подноси: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
уверење о држављанству; уверење о здравственој способности од надлежне
здравствене установе, кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду.
Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем. Документа се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
горенаведену адресу.
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Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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ПОСЕБНА НОВЧАНА
НАКНАДА
Радио сам у „Првој петолетки“ у Трстенику од 1973. до 2009. године,
када сам по програму намењеном особама којима је остало пет година
до пензије отишао на евиденцију незапослених НСЗ и примао новчану
накнаду са обавезом да сам плаћам допринос за пензионо и здравствено осигурање. Решењем о престанку радног односа које ми је дало предузеће ППТ „Цилиндри“ ад, констатовано је да стичем услов за пензију
04.09.2013. године, када навршавам 40 година радног стажа. Тада сам
скинут са евиденције Националне службе и поднео сам захтев за остваривање права на пензију. Међутим, од стране ПИО Фонда у Крушевцу
добио сам решење којим се одбија мој захтев, због тога што сам 1978.
и 1979. године имао укупно 51 дан неплаћеног одсуства. То одсуство је
мени плаћено, јер ме је „Петолетка“ кредитирала на ВТМС у Трстенику,
али није уплаћен допринос. Од 04. септембра немам никаква примања, а
ПИО Фонд тражи да им по члану 15 Закона уплатим за 51 дан око 12.000
динара. Да ли постоји могућност да се вратим на евиденцију НСЗ и примам посебну новчану накнаду још месец и 20 дана? Посаветујте ме коме
да се обратим како бих остварио то право.
Чл. 3 и 4 Одлуке Владе Републике Србије о утврђивању Програма за решавање вишка
запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 64/05...15/09), прописано је да је за спровођење Програма задужено Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, као између
осталог и за доношење упутства којим се утврђују ближи критеријуми за спровођење
овог давања.
Наведеним Програмом и Упутством о ближим критеријумима за примену Програма
за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 89/05), прописано је да Програм
решавања вишка запослених, који садржи мере и активности за решавање вишка запослених за привредна друштва, одобрава Министарство рада, запошљавања и социјалне политике. Истим актима одређено је да Национална служба за запошљавање
обавља административно - техничке послове у вези са исплатом посебне новчане накнаде њеним корисницима, али тек на основу претходно утврђених спискова од стране
надлежног Министарства.
Имајући у виду наведено, молимо вас да молбу за евентуални наставак исплате посебне новчане накнаде упутите Министарству рада, запошљавања и социјалне политике - Сектору за запошљавање, будући да се доношење и тумачење прописа из ове
области, сходно наведеним актима, налази у њиховој надлежности.

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

Радио сам 4 године и остао сам без посла у фебруару ове године. Нисам
се пријавио на евиденцију незапослених НСЗ, а ни радну књижицу нисам узео од послодавца. Да ли имам право да се сада пријавим на евиденцију незапослених и могућност да примам новчану накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за случај незапослености и остварује се по
законом предвиђеним условима. Један од њих је да се незапослено лице пријави на
евиденцију и захтев за остваривање права поднесе у року од 30 дана од дана престанка радног односа. Законом је прописана дужина трајања права на новчану накнаду,
која за 4 године стажа осигурања износи 3 месеца, али како је од дана престанка
осигурања протекао дужи период од оног за који би новчана накнада припадала, то
тренутно не испуњавате услове за остваривање овог права. На другој страни, имате
право да се пријавите на евиденцију незапослених и остварујете сва остала права која
вам по том основу припадају.
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Завршница пројекта „Промоција женског
предузетништва у Северној и Источној Србији
кроз јавно заговарање“

УМРЕЖАВАЊЕ,
УЧЕЊЕ, РАЗВОЈ

Пројекат који је финансијски помогла Амбасада САД у
Београду, а подржали медији, омогућио је да се шира
јавност упозна са проблемима МСП које воде жене.
Ово је била и прилика да у Народној скупштини жене
иницирају измене и допуне закона које могу допринети
бржем развоју предузетништва у Србији

П

рошле недеље је у београдском „Медија центру“ одржана завршна прес-конференција пројекта „Промоција женског предузетништва у Северној и Источној
Србији кроз јавно заговарање“. На конференцији су
представљени постигнути резултати на пројекту и приказан
кратак филм о серијалу „Предузетнице питају“. Пројекат Удружења пословних жена Србије, који је подржала Амбасада
Сједињених Америчких Држава, остварио је значајне резултате за релативно кратко време. У периоду од само годину
дана формирана су два нова удружења предузетница: Удружење пословних жена Суботице и Удружење пословних жена
Тимочке Крајине са седиштем у Зајечару, док је у оквиру
активности јавног заговарања емитовано 12 епизода под називом „Предузетнице питају“ на ТВ Б92 инфо.

Циљеви УПЖ
Удружење пословних жена Србије је највећа национална
организација жена предузетница и има водећу улогу у организовању пословних жена и пружању подршке, као и промоцији
предузетница Србије. Удружење се бави активним заговарањем
у циљу побољшања пословне климе и подстицања умрежавања
на локалном, регионалном и међународном нивоу. Промовисани циљеви су:
• повећање броја жена које започињу сопствени бизнис
• повећање видљивости жена које су власнице предузећа
• охрабривање власница предузећа да шире бизнис
• стварање и подстицање форума на коме предузетнице могу
да размењују идеје и стичу нове пословне контакте.

Удружења основана у оба града су покренуле предузетнице у овим срединима, како би решења пословних проблема
тражиле заједнички, повезујући се међусобно и помажући
једна другој. Серијал „Предузетнице питају“ указао је на 11
кључних проблема са којима се предузетнице сусрећу, као
што су: сива економија, порески третман редовних и нередовних платиша, укључивање жена у ланац добављача и
многа друга.
Председница УПЖ Сања Поповић Пантић, истакла је да
су оне имале прилику да постављају питања посланицима у
Народној скупштини Србије и да представе проблеме са којима се сусреће сектор малих и средњих предузећа које воде
жене. Обраћајући се посланицима, жене су уједно иницирале
измене и допуне закона које могу допринети бржем развоју
предузетништва у Србији.
„Утисак је да је захтев да се жене акивно укључе у ланац добављача један део наше јавности схватио као кршење
Закона о јавним набавкама. Није у питању иницијатива да
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жене имају бенефите мимо закона, већ да буду равноправно
укључене у трговинске токове ове земље“, истакла је Поповић Пантић.
Економски саветник у Амбасади САД у Београду, Дејвид
Кшивда, изразио је задовољство резултатима постигнутим
на пројекту и нагласио да је јако важно што су жене-предузетнице оствариле добру сарадњу са локалним удружењима
и организацијама, што им је помогло да брже проналазе решења за проблеме из сопствене предузетничке праксе.
„Сопственим организовањем жене су дале значајан допринос локалном економском развоју. Велика посећеност
састанака који су били организовани под окриљем удружења, показује да постоји потреба за информацијама и правим контактима међу предузетницама у Србији, што је овај
пројекат и омогућио“, закључио је Кшивда. Он је истакао и
да ће економски тим Амбасаде САД наставити да помаже
пројекте који се односе на бољи положај жена у Србији.
Даница Дракулић, председница Удружења пословних
жена севера Србије, рекла је да је један од главних циљева
на пројекту био оснаживање економског положаја жена у локалним срединама. Она је истакла да су и у претходном периоду у Суботици постојали покушаји формирања женских
клубова у оквиру Регионалне привредне коморе, али да је тек
овај пројекат успео да допре до жена које живе у малим, руралним средима и да им помогне у реализацији сопственог
бизниса.
Даница Дракулић је истакла да је „финансијска ињекција“, коју је пружила Амбасада САД у Београду, многима
помогла да превазиђу почетне проблеме и нагласила да су
за годину дана успели да успоставе добру сарадњу са РПК,
Канцеларијом за локални економски развој, Покрајинским
секретаријатом за привреду и другим локалним удружењима привредника. Улога медија је била врло значајна, јер су
пружили сву неопходну подршку овој иницијативи.
„Удружење пословних жена Тимочке Крајине је на самом почетку окупљало 10 чланица, а данас, годину дана од
свог формирања, има их 60. Направљена је и база података
са преко 400 пословних жена“, каже Хелена Милисављевић,
председница овог удружења. Говорећи о значају едукација
које су у овом периоду организоване, истакла је да ће се са
њима и наставити, и то у свим областима за које постоји интересовање жена-предузетница.
„Намеравамо да опремимо канцеларију и запослимо за
стално радницу која би била у сталној комуникацији са свим
женама којима треба помоћ. Ово је битно за све оне жене које
су остале без посла, а живе у руралним срединама. Трудићемо се да окупимо што већи број чланица, нарочито из маргиналних група, јер је њима помоћ најпотребнија“, закључила
је Хелена Милисављевић.
В.П.
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Сајам запошљавања у Зрењанину

ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

Октобарски сајам, у односу на 16 претходних манифестација, био је посебан по томе
што су послодавци тражили већи број радника са високом школском спремом него
ранијих година
„Највећа невоља града Зрењанина,
ширег региона, али и у Европи, јесте незапосленост. Број људи који су у Зрењанину остали без посла у последњих десет, а посебно у претходне три године,
јесте велики, тако да ни на новоотворена
радна места фирме не могу да их приме.
Наш циљ јесте и биће запошљавање, јер
без тога нема одрживог развоја наше
средине. Такође, верујем да ће један део
незапослених доћи до посла уз мере
подршке самозапошљавању. Локална
самоуправа настоји да доведе нове инвеститоре, да овде дођу, да остану и прошире производне капацитете“, истакао је на отварању зрењанинског сајма запошљавања мр Иван Бошњак, градоначелник Зрењанина.
У организацији зрењанинске филијале Националне
службе за запошљавање и Локалног савета за запошљавање,
Сајам запошљавања је одржан 23. октобра, у Хали спортова
„Медисон“ у Зрењанину.
Сајму су присуствовала 22 послодавца, у чијим фирмама је тражен 161 извршилац на радним местима: радници
у производњи, помоћни радници, руковаоци грађевинским
машинама, ауто-механичар, бравари, машинбравари, заваривачи, електромонтери, возачи, продавци, продавци-касири, месари, кувар, конобар, пица-мајстор, фризер, сарадници
за продају, агенти продаје, менаџери продаје, комерцијали-

сти, књиговођа, дипломирани инжењери пољопривреде - смер фитомедицина,
дипломирани правник, инжењер електротехнике,...
Отварајући манифестацију, директор зрењанинске филијале НСЗ, Перо
Кнежевић, истакао је да је на претходних 16 сајмова 370 послодаваца тражило
3.630 радника, а запослено је 2.698.
„Послодавци траже одређене квалификације, знања, вештине. Овај сајам
је, у односу на 16 претходних, посебан по
томе што су послодавци тражили већи
број радника са високом школском спремом него ранијих година“, нагласио је Кнежевић.
Тако је „О&М инжењеринг груп“, фирма која се бави
производњом процесне опреме за прехрамбену индустрију
у земљи и иностранству, тражила два инжењера, „Borets
Serbia“ инжењера електротехнике, „Точак“ д.о.о. дипломираног правника, док је највећи број високошколаца - 25 дипломираних инжењера пољопривреде, смер фитомедицина,
тражен у „Агродукату“.
Потребе за већим бројем извршилаца огласили су „Гомекс“ - 35, највише месара, продаваца - касира, помоћних
радника у складишту, возача, као и „Фулгар Ист“ - 20 радница за погон.
А.Штрбац

Обука на радном месту

ДВА ЦИЉА

Млади добијају искуство у приватном сектору
и постају заинтересовани да се и сами баве
приватном делатношћу, а послодавци имају
прилику да у своје радне процесе позову
обучене младе људе који су радна снага
будућности
„Приватним фирмама су потребни обучени људи који
поседују знања за конкурентно пословање на тржишту, тако
да овај програм у пракси има два циља: млади добијају искуство у приватном сектору и постају заинтересовани да
се и сами баве приватном делатношћу, а послодавцима је
омогућено да у своје радне процесе позову обучене младе
људе који су радна снага будућности“, истакао је Хауард Окман, директор УСАИД Пројекта одрживог развоја, у уводном
делу округлог стола посвећеног програму „Обука на радном
месту“.
Програм обуке младих у приватним предузећима покренут је у оквиру УСАИД Пројекта одрживог развоја, који се
реализује у 32 општине у Србији. За подручје међуопштинске сарадње Зрењанин - Кикинда - Нови Бечеј, у Зрењанину је 23. октобра одржан округли сто коме су присуствовали
представници локалне самоуправе, НСЗ - филијала Зрењанин и Кикинда и приватних компанија.
Позив приватним компанијама, заинтересованим да по
овом модалитету ангажују младе, отворен је од 17. октобра
Бесплатна публикација о запошљавању

до 17. новембра. Избор компанија обавиће се до краја новембра, повратну информацију о исходу фирме ће добити до 10.
децембра, а затим ће током јануара бити извршена селекција
кандидата, како би обуке започеле фебруара 2014. године. На
подручју Зрењанин - Кикинда - Нови Бечеј предност ће имати предузећа из сектора прераде хране.
Програм „Обука на радном месту“ намењен је искључиво компанијама из приватног сектора, које имају капацитете
да запошљавају младе до 30 година. Програм обуке трајаће 2
месеца, током којих ће ангажовани млади добијати надокнаду у износу од 60% минималне бруто зараде. Реч је о иновативном програму, који ће приватним предузећима пружити
прилику да кроз непосредно искуство селектују лица која
ће наставити да раде, односно да одаберу квалитетан кадар.
Младима, пак, омогућава да раде и стичу радно искуство. И
они који имају радно искуство у струци, могу да се практично оспособљавају у неком другом домену струке, што ће им
омогућити приватна компанија у којој обављају обуку.
А.Штрбац
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КОНТИНУИРАНО УЧЕЊЕ

Концепт целоживотног учења, као основног предуслова да појединац у својој професији
успешно прати нова стручна и технолошка достигнућа, односно да се прилагођава све
захтевнијим условима тржишта рада, својим активностима подржава и Национална
служба за запошљавање
Шести сајам образовања „Звонце“ одржан је протекле
недеље упоредо са Сајмом књига, што му даје додатни квалитет и говори о идеји и намерама ове манифестације. Сајмови заједно чине смисаону целину, а циљ им је да допринесу
развоју културе, ширењу најразличитијих знања, подстицању стваралаштва. Посетиоцима су се представили универзитети и факултети, основне и средње школе, а посебна
пажња је посвећена областима подршке талентима, стручном образовању, образовању одраслих, трансферу знања,
предузетништву кроз школство и образовање, као и инклузивном образовању и међународној сарадњи.
Концепт целоживотног учења, као основног предуслова
да појединац у својој професији успешно прати нова стручна и технолошка достигнућа, односно да се прилагођава све
захтевнијим условима тржишта рада, својим активностима
подржава и Национална служба за запошљавање.
Досадашње искуство показало је да су „Звонце“ и сличне манифестације добра прилика да се НСЗ, као јавни сервис
свих грађана, различитим информативним и промотивним

материјалом и кроз непосредну комуникацију, на лицу места квалитетно приближи потенцијалним корисницима услуга. Посетиоци сајма су били у прилици да чују и упознају
се са свим видовима финансијске и нефинансијске подршке
коју НСЗ нуди онима који су у потрази за послом: од услуга
каријерног вођења, Обуке за активно тражење посла, Клуба
за тражење посла, преко новчане накнаде, субвенција за самозапошљавање, до јавних радова, сајмова запошљавања и
обука за потребе тржишта рада или послодавца.
Саветовање о избору школе, занимања, усмеравању каријере, као део активности функције професионалне оријентације, било је посебно интересантно најмлађим посетиоцима сајма, ученицима. Послодавцима НСЗ нуди низ услуга,
усмерених ка остваривању бољих пословних резултата и
одговорног пословања: посредовање у запошљавању, организацију обуке кадра који ће на најбољи начин одговорити
захтевима отворене позиције, пословно саветовање, финансијску подршку при запошљавању младих и особа са инвалидитетом или отварању већег броја радних места. Посебна
подршка осмишљена је за почетнике у бизнису, кроз бројне
субвенције и стручно саветовање и обуку у пословним центрима.
				
А.Б.

„Друга шанса“ у Западнобачком округу

ТРИ ОБУКЕ

Национална служба за запошљавање - Филијала Сомбор, у сарадњи са Школом за основно образовање одраслих из
Сомбора и ОШ „Петефи бригада“ из Куле, спроводи програм „Друга шанса“ на територији Западнобачког округа. Општи
циљ пројекта је да се изгради модеран систем функционалног образовања одраслих у Србији, који ће на ефикасан начин
допринети запошљивости радне снаге, као и смањењу сиромаштва и економском развоју земље.
Као што је програмом предвиђено, одрасли основну школу завршавају кроз три модела, у зависности од претходног
образовања. За оне који су је успешно завршили, почетком ове школске године започеле су и обуке у циљу доквалификације полазника за обављање једноставних послова. У Западнобачком округу тренутно су у реализацији три овакве
обуке: за помоћне куваре (5 незапослених), за помоћника у трговини (8 лица), коју реализује Економско трговинска
школа у Кули, као и обука за израду пецива у Средњој пољопривредно прехрамбеној школи у Сомбору (11 незапослених).
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Културни туризам

РАЗВОЈНА ШАНСА ВАЉЕВА
„Јавни радови за особе са инвалидитетом су веома корисни, посебно у сезони екскурзија
и годишњих одмора, заиста су велика помоћ и без њих бисмо тешко функционисали. Сви
су успешно прошли обуку, а због специфичности посла углавном смо запослили исте људе
као и прошле године“, каже Владимир Кривошејев

Н

ародни музеј Ваљево се од 2001. до 2008. године
налазио у процесу темељне институционалне ревитализације, израставши од потпуно девастиране
установе у институцију која је у два наврата, од Музејског друштва Србије, награђена као најбољи музеј у Србији у 2004. и 2007. години, а од стране Туристичке организације Србије највишим националним признањем за допринос
развоју туризма - Туристички цвет 2011-12. Сталне поставке
Народног музеја Ваљево су тренутно најпосећенији музејски
простори на затвореном у Србији.
Народни музеј Ваљево је основан 1951. године и дуже од
пола века послове заштите и презентације културне баштине
обавља на територији Ваљева и околних општина Колубарског округа. Музеј чува преко 24.500 предмета са музејском
вредношћу, разврстаних у археолошке, етнолошке, историјске, уметничке и нумизматичке збирке. У свом саставу
има 6 сталних поставки. У самом граду Ваљеву налазе се
поставке у централној згради музеја, Муселимовом конаку и
Кули Ненадовића. Ван Ваљева музеј има поставке у Бранковини, Осечини и Струганику. Само током 2007. године сталне
поставке, привремене тематске изложбе и различите јавне
програме посетило је преко 100.000 посетилаца. Сталне поставке је видело око 25.000 посетилаца изван Ваљева.
„Да би публика из окружења задржала интересовање за
музеје, неопходна је реализација разноврсних примерених
тематских програма кратког трајања намењених различитим циљним групама. Поред изложби, ту спадају и разноврсне музејске радионице, предавања, промоције, музичке
и филмске вечери и слично“, каже Владимир Кривошејев,
дипломирани историчар, магистар културологије, доктор
менаџмента културе, музеолог - музејски саветник, директор, доцент на универзитету „Сингидунум“ и главни кривац
за ренесансу ваљевског музеја.
Музеј је један од иницијатора настанка и члан удружења
„Ваљево за вас“, удружења типа кластера, које окупља различите субјекте заинтересоване за развој туризма у Ваљеву.
„Када је у питању допринос развоју локалне заједнице
и промоција културног туризма, постоје два основна правца деловања, један је општи, уобичајен, очекиван, а други
је онај о коме се у нашој средини води врло мало, тачније,
нимало рачуна. Очекивани правац је везан за оно што се некада називало ‚културна надоградња‘, односно развијање и
задовољење културних потреба грађана, али и својеврсно
брендирање града и његове шире околине и јачање локалног
идентитета. То се постиже кроз укупну програмску делатност музеја намењену различитим циљним групама. На тај
начин музеј ствара неекономске, јавне, друштвене бенефите.
Бесплатна публикација о запошљавању

Сарадња са партнерима из сва три сектора (приватног, јавног
и цивилног) перманентно се развија, по свим аспектима“, износи Кривошејев.
„Када је у питању Филијала Ваљево НСЗ, користимо услуге посредовања, учестовали смо на сајму запошљавања,
кроз програм приправника прошла су четири приправника,
један приправник је запослен (као буџетска установа ограничени смо у запошљавању нових кадрова), а један се налази на
стручној пракси на пословима музејске комуникације. Сваке
године конкуришемо и по програму јавних радова и јавних
радова за ОСИ. Тренутно се шест особа са инвалидитетом налази на реализацији јавног рада ‚Презентација и интерпретација клутурне баштине Ваљева‘ - 1 особа у рачуноводству,
а 5 особа на пословима музејских водича на локацијама у
Музеју, Муселимовом конаку, Кули Ненадовића и Бранковини. Традиционално, сваке године за Ноћ музеја ангажујемо
волонтере из Клуба за тражење посла. Јавни радови за особе
са инвалидитетом су веома корисни, посебно у сезони екскурзија и годишњих одмора, заиста су велика помоћ и без
њих бисмо тешко функционисали. Лети нема радног времена, вечерњи програми се одржавају обично после радног времена, зато се ради прерасподела. Изузетно смо задовољни
радницима, сви су успешно прошли обуку, а због специфичности посла углавном смо запослили исте људе као и прошле
године“, каже Кривошејев.
Александар Милутиновић, новозапослени радник музеја, износи своје утиске: „Ангажован сам око техничких ствари, мејл контаката са туристичким агенцијама, школама,
излетничким и планинарским друштвима, али и на пружању
информација на инфо-пулту. Такође, обучавају ме за послове
музејског водича. Имам још два месеца, биће довољно да се
осамосталим у вођењу група. Презадовољан сам сарадњом
са запосленима и колегама, приликом коју сам добио и оним
што сам научио“.
Говорећи о даљим плановима сарадње, Кривошејев каже
да ће музеј конкурисати и следеће године за јавне радове за
особе са инвалидитетом и додаје да би било добро омогућити
да лица почну са радом до средине пролећа, најкасније до 1.
маја, када креће сезона у музеју.
„Сви кандидати су стекли неопходно знање и искуство
и предлог је обезбедити им могућност полагања лиценце
за туристичког водича. У сезони постоји потреба за ангажовањем водича на слободном тржишту, јер су агенције у обавези по Закону о туризму да за сваку организовану групу
имају водича“, закључује Кривошејев.
Р.Севић
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Годишњи извештај ЕК

ИСТОРИЈСКА ГОДИНА
Захваљујући напорима које је у испуњавању услова и приближавању ЕУ учинила Србија,
прва међувладина конференција која би означила формални почетак преговора Србије са
Унијом могла би да буде одржана најкасније у јануару

Е

вропска комисија је оценила у годишњем извештају
да је Србија ојачала реформе и да довољно испуњава
политичка мерила, а делом и економске критеријуме
Европске уније, у очекивању да најкасније у јануару
2014. почне преговоре о чланству са Бриселом. У извештају се
поздрављају напори предузети у циљу нормализације односа са Приштином и развијања регионалне сарадње. Комисија
сматра да власти у Србији треба да посебну пажњу посвете независности кључних институција, посебно правосуђа и
пруже подстрек медијској реформи. У извештају се посебно
изражава жаљење што „Парада поноса“ није одржана трећу
годину заредом.

„Кључне и свеобухватне стратегије су усвојене за правосуђе, битку против корупције и сузбијање дискриминације,
док су усвојени акциони планови за примену националне
стратегије за побољшање положаја Рома“, наводи се у извештају ЕК.
Када је реч о слободи изражавања, укинуте су законске одредбе о клевети, а Србија потпуно сарађује са Хашким
судом. Влада и парламент су применили појачана правила
за саветовање са битним чиниоцима о законодавним политикама.

Важна примена стратегија
„Србија и даље мора посветити посебну пажњу независности кључних установа, посебно правосуђа“, указује Комисија ЕУ и ставља до знања да ће ваљана примена стратегија
и акционих планова на пољима правосуђа и сузбијања корупције бити испит спремности и воље Србије да иде напред.
Како предочава ЕК, резултати Србије у ефикасној истрази, суђењу и пресудама кривцима за корупцију и организовани криминал и даље морају бити озбиљно побољшани. У
закључцима извештаја ЕК се наводи да је српска влада делатно наставила да спроводи програм уграђивања у ЕУ.
„Видљив је активан приступ у истрагама у сузбијању
корупције, укључујући случајеве у највишој равни“, истиче
се у документу ЕК.

Европски комесар за проширење, Штефан Филе, оценио
је 16. октобра да је Србија учинила изузетан напредак у нормализацији односа са Косовом.

Замајац реформи
„Захваљујући напорима које је у испуњавању услова и
приближавању ЕУ учинила Србија, прва међувладина конференција која би означила формални почетак преговора
Србије са Унијом могла би да буде одржана најкасније у јануару“, истакао је Филе на представљању годишњег извештаја
Европске комисије о земљама у процесу приступања. Филе
је оценио да ће се „дубинска анализа“ поглавља са Србијом
довршити до јуна, а преговори о првим поглављима почети
идуће јесени.
У годишњем извештају о напретку ЕК подвлачи да је
2013. била историјска година за пут Србије ка ЕУ и истиче
да је Србија активно и конструктивно делала на видљивом
и одрживом поспешењу односа са Косовом, што је довело до
споразума са Приштином о нормализацији односа и договора које је нужно применити.
У кључним оценама извештаја објављеног 16. октобра,
подвлачи се да Србија мора одржати замајац реформи на
битним подручјима владавине закона, нарочито у правосуђу
и политици сузбијања корупције, независности кључних
институција, слободи штампе, недискриминацији, заштити
мањина и услова пословања.
„Србија довољно испуњава политичка мерила“, истиче
ЕК и додаје да су власти у Београду оснажиле замајац реформи и подигле раван контаката са суседним земљама у настојању да пруже позитиван допринос регионалној сарадњи.
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Косово
У извештају се додаје да ће од изузетне важности бити
да Србија и даље у потпуности испуњава обавезе у нормализацији односа са Косовом и примењује договоре постигнуте
у дијалогу, укључујући примерену сарадњу са Еулексом. Истовремено, указује се да је ту битно да се примене и договори
о полицији, правосуђу и одржавању општинских избора на

Квоте за цигарете
Европска комисија је саопштила 15. октобра да поздравља
конструктивну позицију Србије у вези са прилагођавањем њеног трговинског споразума са Европском унијом. Наиме, Србија
је донела одлуку да за цигарете задржи исту, привилеговану
царинску стопу за квоту која је важила при увозу док је Хрватска, сада чланица Европске уније, била потписница споразума
Цефта. Министар спољње и унутрашње трговине и телекомуникација Србије, Расим Љајић, рекао је да још нема коначног договора са ЕУ о нижој царинској стопи за увоз цигарета из Хрватске,
али да су преговори у завршној фази. Удео хрватских цигарета
на српском тржишту је 8%.
Из Брисела је у вези са бојазнима које је Београд имао око
сопственог извоза цигарета у Хрватску, речено да „Србија може
да тамо извози цигарете по принципу дјути-фрија, без икаквих
препрека“.
Иначе, преференцијали Хрватске за извоз цигарета потичу
из Споразума о слободној трговини у региону Цефта, из којег је
Хрватска изашла 1. јула, када је ушла у ЕУ. По споразуму Цефта,
Хрватска је годишње извозила у Србију 1.625 тона цигарета по
преференцијалној стопи од 15%, док за ЕУ важи стопа од 57%.
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Косову, као и да на тим изборима Србија охрабрује најшире
учешће косовских Срба.

у преустројству своје привреде, тако да може да се сучели
са средњорочним конкурентским притисцима и тржишним
снагама унутар Европске уније.
ЕК указује да је Србија у прошлој години имала економски пад од 1,7%, али је раст извоза успео да поправи ситуацију насталу падом домаће потрошње, тако да је дошло до
мањег и неуравнотеженог раста у првој половини ове године.
„Низ мера буџетске консолидације је примењен махом
када је реч о приходима“, додаје се у извештају, уз опаску да
су незапосленост и буџетски дефицит и даље веома високи.
Покренуто је поново реструктурирање јавних предузећа, известан напредак је остварен у бици против корупције
и побољшању власничких права, а кључна пажња мора бити
посвећена јачању независности институција, посебно правосуђа. Учешће државе у привреди је велико и државна предузећа и даље нагомилавају губитке, упозорава се у извештају
и додаје да Србија мора наставити да побољшава услове
пословања и улаже снажне напоре да се развије конкурентан
приватни сектор.

Медијска реформа
„Даља пажња“, истиче ЕК, „мора се посветити слободи
медија и Србија мора кренути у примену стратегије за средства информисања, почевши од усвајања очекиваних закона
о јавном информисању и медијима, јавној радио и ТВ дифузији и електронским средствима комуникација“. Комисија
ЕУ поново наглашава да је кључно позабавити се питањима
директног јавног финансирања и надзора над медијима, као
и одржања јавних радио и ТВ средстава информисања.

„Деловање тржишних механизама је озбиљно нарушено
законским нејасноћама и корупцијом, а сива економија је велики изазов“, ставила је до знања Комисија ЕУ.
Извори у ЕК су објаснили да нема осврта на нови економски програм српске владе, будући да је извештај сачињен пре
него што је тај план обелодањен. Србија је наставила да своје
законе усаглашава са правном тековином ЕУ, добар напредак
је остварен усвајањем новог Закона о јавним набавкама, а
независност централне банке је делимично остварена законским допунама, стоји у закључцима и кључним налазима ЕК.
Извор: Бета, EurActiv.rs

Права мањина
У заштити мањина, посебно Рома, српске власти су даље
напредовале, сматра ЕК, уз опаску да „мада су учињени додатни напори у заштити рањивих група, посебно лезбејске,
геј, бисексуалне, трансексуалне и међусексуалне групе, недостаје довољна политичка подршка“.
Истиче се да је посебно било за жаљење што је „Парада
поноса“ забрањена већ трећу годину из безбедносних разлога, чиме је пропуштена прилика да се докаже поштовање
основних права. Даља брига мора бити посвећена делатној
заштити медија, оних који се боре за људска права и других
рањивих група, укључујући ЛГБТ популацију, од застрашивања и напада екстремних група.
ЕК напомиње и да се мора потпуно обезбедити доследна
примена закона о заштити мањина у Србији, нарочито када
је реч о образовању, коришћењу језика, приступу медијима и
верским службама на матерњем језику.

Сива економија велики изазов
Европска комисија указује на чињеницу да је Србија остварила одређен напредак у успостављању делатне тржишне
привреде, чиме је на путу испуњавања економских мерила
за уграђивање у редове европске двадесетосморице. Међутим, напомиње да је нужно да Србија учини битне напоре
Бесплатна публикација о запошљавању

Ставови
Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је да је извештај Европске комисије о напретку Србије један од најповољнијих до
сада и да очекује да приступни преговори са ЕУ почну најкасније у јануару. Дачић је задовољан оценом коју је добила Србија,
која ће наставити започете реформе, укључујући и дијалог са
Приштином.
Министар без портфеља задужен за европске интеграције у
Влади Србије, Бранко Ружић, 16. октобра је рекао да је извештај
Европске комисије о напретку Србије веома позитиван.
„Могу да констатујем да је извештај глобално веома позитиван. У политичком смислу, можда је први пут јасно изражена
позитивна оцена напретка“, рекао је Ружић на брифингу за новинаре у Влади Србије, уочи објављивања извештаја.
Мајкл Девенпорт, шеф Делегације Европске уније у Србији,
рекао је да је претходна година била веома значајна година достигнућа за Србију, са нагласком на постизање пробоја у дијалогу са Приштином.
„Претходне године је постигнут значајан напредак и у многим другим областима. Успостављен је оквир за реформу правосуђа, борбу против корупције, реформу јавне управе, али има
још много ствари које треба учинити и убрзати посебно када се
ради о правосуђу и борби против корупције“, рекао је на конференцији за новинаре Девенпорт.
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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
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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
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Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

