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СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

ИЗМЕНА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ, мења се у делу: Потребна
документација, тако што се брише реченица: Извод из закона/општег
акта послодавца где је прописано обављање приправничког стажа

Администрација и управа
Б е о г ра д
Конкурс објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 94 од
30.10.2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник
РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...47/13), вршилац дужности директора оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: послови обраде захтева, у звању виши
порески контролор - основна функција, Филијала
А Нови Београд 1, Одељење за наплату и пореско
рачуноводство, Одсек за пореско рачуноводство

прикупља податке о имовини пореског обвезника; води одговарајуће регистре прописане методолошким упутством; обавља и друге послове по налогу
шефа одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља техничко
- технолошких наука на студијама првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године;
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и
Закона о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - усменим путем, разговором са кандидатима.

3. Радно место: аналитичко - порески послови
канцеларијске контроле, у звању млађи порески
инспектор - основна функција, Филијала А Вождовац,
Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за
канцеларијску контролу
1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у пословима канцеларијске контроле; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз непосредни надзор шефа одсека; припрема предлог иницијативе за привремено
одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Пореска управа;
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или
високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно
- научног поља техничко - технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и
Закона о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - усменим путем, разговором са кандидатима.

1 извршилац

Опис послова радног места: обавља послове пријема и обраде извода,
расправљање непрепознатих уплата, књижења књиговодствених докумената; проверава исправност аналитичке картице обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата; предлаже мере за отклањање
неажурности и неисправности књижења у пореском књиговодству; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема - друштвеног,
природног или техничког смера, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и
Закона о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - усменим путем, разговором са кандидатима.

2. Радно место: виши порески извршитељ, у звању
виши порезник - стручни сарадник - основна функција,
Филијала Б Нови Београд 2, Одељење за наплату и
пореско рачуноводство, Одсек за наплату
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља најсложеније послове наплате у
следећим областима: обавља попис непокретности, заплену непокретности,
сачињава записник о извршеном попису и заплени непокретности, припрема нацрте решења о утврђивању почетне вредности непокретности и
нацрт решења по приговору на решење о утврђивању почетне вредности
непокретности, припрема нацрт закључка о одређивању продаје непокретности путем усменог јавног надметања, као и путем непосредне погодбе;
саставља записник о току усменог јавног надметања, саставља записник
о току продаје непокретности путем непосредне погодбе, припрема нацрт
решења о продаји непокретности, нацрт решења о предаји непокретности
купцу, нацрт решења о преносу непокретности у својину Републике Србије;

4

| Број 542 | 06.11.2013.

4. Радно место: порески инспектор наплате 1, у
звању порески инспектор I - основна функција,
Филијала А Вождовац, Одељење за наплату и пореско
рачуноводство, Одсек за наплату
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља сложене послове наплате са умерено високим нивоом одговорности и самосталности у раду у следећим
областима: идентификује пореске обвезнике који имају доспели, а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем
заложног права у корист Републике Србије, у складу са законским прописима; припрема нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне
наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописима;
одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела пореског
поступка; припрема захтев за брисање заложног права у складу са законом; поступа у својству првостепеног органа по жалбама изјављеним против
решења и закључака донетих у поступку обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно - научног поља техничко - технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5
година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и
Закона о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - усменим путем, разговором са кандидатима.
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5. Радно место: виши сарадник информатичког
одржавања, у звању виши порески сарадник остале функције, Филијала А Звездара, Одељење за
наплату и пореско рачуноводство, Одсек за пореско
рачуноводство
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља најсложеније послове прикључења
и подешавања рачунара за рад у мрежи, превентивно и редовно одржава опрему, инсталирање и конфигурацију штампача, отклања мање застоје
у раду, води евиденције за потребе филијале, обавља и друге послове по
налогу шефа одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља природно - математичких, техничко - технолошких или друштвено - хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и
Закона о пореском поступку и пореској администрацији и вештина комуникације - усменим путем, разговором са кандидатима.
III Место рада:
За сва радна места место рада је Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија - Пореска управа, Београд, 27. марта 28-32, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Босиљка
Грубјешић, број телефона: 011/3229-799, Министарство финансија - Пореска
управа, Регионални одсек за људске ресурсе Београд.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношње пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу,
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да исти положе до окончања
пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место, са траженим документима за то
радно место. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и
неблаговремене пријаве биће одбачене.

Најкраћи пут
до посла
Сајмови
запошљавања
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Ч ач а к
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Венијамина Маринковића 1
тел. 032/601-970

Начелник Општинске управе Општине Ивањица
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - завршен правни факултет. Кандидат
за начелника треба да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Поред општих, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршен правни факултет, положен стручни испит за рад
у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци.
Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном
факултету, доказ о најмање пет година радног искуства у струци (фотокопија радне књижице или потврда о радном искуству), уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или положеном
правосудном испиту, личну и радну биографију. Уверење да кандидат није
осуђиван прибавља надлежни орган по службеној дужности. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат. Рок за пријављивање на јавни оглас је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве са
комплетном документацијом достављају се поштом на адресу послодавца
или непосредно преко писарнице Општинске управе, са назнаком: „За јавни
конкурс за постављење начелника“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Јагодина
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Светозара Марковића 2

Извршилац за област привреде, приватног
предузетништва и локалног економског развоја
УСЛОВИ: високо образовање првог степена, основне академске студије у
трајању од четири године у научно-образовном пољу друштвено-хуманистичких наука, област - економске науке, дипломирани економиста. Право
пријаве на оглас имају сва лица која испуњавају наведене услове, као и
опште услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Пријаве са потпуном документацијом, којом се доказује испуњеност
услова, слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.

Ки к и н д а
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА
24420 Кањижа, Главни трг 1

Дипломирани правник - приправник
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године; знање језика који су у службеној употреби на територији Општине Кањижа. 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; да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу; 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 поднети: оверену копију дипломе
факултета, оверену копију уверења о држављанству, оверену копију извода
из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности - не старије
од шест 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 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. Пријаву
са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни оглас за приправника“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
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К о с о в с к а Ми т р о в и ц а

К ра љ е в о

ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ГРАД КРАЉЕВО ГРАДСКА УПРАВА

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090; 306-009

Правни послови везани за рад одељења

Радно место за пружање информација - портпарол

при Одељењу за друштвене делатности Општинске управе
Општине Косовска Митровица
Опис послова: припрема појединачне акте из надлежности одељења; даје
мишљења и припрема предлоге за уређење односа са установама и организацијама чији је оснивач Општина; предлаже издавање сагласности на
акта организација и установа корисника буџетских средстава; пружа стручну помоћ корисницима средстава буџета и обавља друге послове по налогу
руководиоца одељења.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, једна година радног
искуства, положен државни стручни испит за рад у државним органима.

Оргнизатор информисања и интернет презентације
при Одељењу за општу управу Општинске управе Општине
Косовска Митровица

Опис послова: планира, организује и реализује интернет презентације, врши
електронску обраду података за потребе Општине, организује функционисање службе информатике у Општини, јавним предузећима и установама,
контролише функционисање аутоматске обраде података и предузима мере
на побољшању и повећању ефикасности информационог система; предлаже, израђује и учествује у реализацији пројеката информационог система и
врши обуку и усавршавања из области информатике.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехнички или сродни факултет, једна година радног искуства, положен државни стручни испит за рад
у државним органима.

Послови борачко-инвалидске заштите

при Одељењу за друштвене делатности Општинске управе
Општине Косовска Митровица
Опис послова: исписује вирмане и врши прибављање средстава ради исплате корисницима борачко-инвалидске заштите и цивилних инвалида рата;
врши обрачун повећања примања личних и породичних војних инвалиднина, цивилне инвалиднине и материјалног обезбеђења; спроводи решења о
материјалном обезбеђењу, цивилној инвалиднини и личној и породичној
инвалиднини; књижи месечне исплате цивилне инвалиднине, инвалидског
додатка и материјалног обезбеђења и обавља и друге послове по налогу
руководиоца одељења.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, техничка школа, гимназија, економска
школа, једна година радног искуства, положен државни стручни испит за
рад у државним органима.

Хигијеничар

при Одељењу за општу управу Општинске управе Општине
Косовска Митровица
Опис послова: ради на одржавању хигијене у свим задуженим просторијама
зграде Општине, као и о простору око зграде према утврђеном распореду
радног времена; врши требовање потребног санитарног прибора, опреме и
потрошних средстава хигијене; врши друге послове по налогу шефа службе
и руководиоца одељења.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да
има прописану стручну спрему; да није под истрагом и да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз пријаву доставити следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену копију дипломе
о завршеној школи, оверену фотокопију радне књижице, уверење да се не
води истрага и да није осуђиван за кривична дела, личну карту и радну биографију и уверење о општој здравственој способности (напомена: доставља
се приликом заснивања радног односа). Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве се подносе у писарници Општинске управе Општине
Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб.

у Кабинету градоначелника

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог степена из научне
области правних наука (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање 3 године (VI степен стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног
искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Послови Скупштине Града

у Одељењу за скупштинске послове
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних 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 (VII степен стручне
спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци.

Нормативно - правни послови Градског већа
у Одељењу за скупштинске послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних 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 (VII степен стручне
спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци.

Радно место за административне послове

у Градском услужном центру, у Одељењу за општу управу
УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или
техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен стручне спреме);
положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Послови књиговодства, плаћања, вођења главне и
помоћних књига
у Одељењу за привреду и финансије
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема економског смера (IV степен стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у
струци; познавање рада на рачунару.

Послови урбанизма

у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбенокомуналне делатности
УСЛОВИ: високо образовање из стручних области архитектура или грађевинско инжењерство, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године (VII степен стручне спреме); положен државни стручни испит и
најмање 1 година радног искуства у струци.

Управни послови из области саобраћаја

у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбенокомуналне делатности
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог степена из научне
области правних наука (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање 3 године (VI степен стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног
искуства у струци; познавање рада на рачунару.
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у Одељењу за заједничке послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема економског смера (IV степен стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у
струци; познавање рада на рачунару.

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

Администрација и управа
Послови процене утицаја пројекта на животну средину
и стратешке процене утицаја планова или програма на
животну средину

ГРАД КРАЉЕВО ГРАДСКА УПРАВА

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (VII
степен стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

за рад на одређено време, у Одељењу за друштвене делатности

у Одељењу за инспекцијске послове

Послови мониторинга

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090; 306-009

Административно-технички послови у дечјој заштити

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или
техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен стручне спреме);
положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Борачка и инвалидска питања

у Одељењу за инспекцијске послове

за рад на одређено време, у Одељењу за друштвене делатности

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (VII
степен стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или
техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен стручне спреме);
положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Инспектор за заштиту животне средине
у Одељењу за инспекцијске послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (VII
степен стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Оператер на рачунару - администратор
у Одељењу за инспекцијске послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или
техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен стручне спреме);
положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручно-оперативни послови

у Служби за управљање пројектима и локално-економски
развој
УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или
техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен стручне спреме);
положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Развој туризма

у Служби за управљање пројектима и локално-економски
развој
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог степена из области
туризма (основне академске студије, основне струковне студије), односно на
студијама у трајању од најмање 3 године (VI степен стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци;
познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве по огласу могу се предати лично, на шалтерима 1 и 2 Градског услужног центра Градске управе Града Краљева или поштом на адресу: Градска управа Града Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована
Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе
доказе о испуњавању општих и посебних услова: доказ о школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у струци, доказ о
положеном државном стручном испиту и уверење да нису осуђивани 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,
издато од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а изабрани
кандидат по извршеном избору и лекарско уверење. Поред наведеног, кандидати за радна места: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 дужни су да поднесу
и доказ о познавању рада на рачунару. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у Градској управи
или суду, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

Национална служба за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

Обрачун накнаде зараде по основу породиљског
боловања

за рад на одређено време, у Одељењу за друштвене делатности
УСЛОВИ: средња стручна спрема економског смера (IV степен стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у
струци; познавање рада на рачунару.

Административно-техничка обрада аката и предмета

за рад на одређено време, у Одељењу за привреду и финансије
УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или
техничко-технолошког смера или гимназија друштвеног или природно-математичког смера (IV степен стручне спреме); положен државни стручни испит
и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Руковалац телефонском централом

за рад на одређено време, у Одељењу за заједничке послове
УСЛОВИ: ТТ манипулант (III степен стручне спреме).

Израда предлога пројеката и управљања пројектима

за рад на одређено време, у Служби за управљање пројектима
и локално-економски развој
УСЛОВИ: високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године (VII степен стручне спреме); положен државни стручни
испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на
рачунару.

Административно-технички послови

за рад на одређено време, у Одељењу за пореску
администрацију
УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или
техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен стручне спреме);
положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве по огласу могу се предати лично, на шалтерима 1 и 2 Градског услужног центра Градске управо Града Краљева или поштом на адресу: Градска управа Града Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована
Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе
доказе о испуњавању општих и посебних услова: доказ о школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у струци, доказ о
положеном државном стручном испиту и уверење да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, издато од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а
изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско уверење. Поред наведеног, кандидати за радна места 1, 2, 3, 4, 6 и 7 дужни су да поднесу и доказ
о познавању рада на рачунару. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у Градској управи или суду,
као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на нормативно-правним пословима

на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у
Одељењу за стручне послове органа Општине у Општинској
управи Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовном пољу друштвено-хуманистичких
наука - правне науке, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године; правни факултет и најмање 1 година радног искуства у струци; да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном орагну. Пријаве се
подносе Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ни ш
Конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр.
94 од 30.10.2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник
РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...47/13), в.д. директора
Пореске управе оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
За попуњавање извршилачких радних места у Министарству
финансија - Пореској управи, организационим јединицама Пореске управе које територијално припадају Регионалном одељењу
Ниш
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија Пореска управа, организационе јединице Пореске управе које територијално припадају Регионалном одељењу Ниш, Ниш, Страхињића Бана бб
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место-порески инспектор теренске контроле,
у звању порески инспектор-основна функција, Одсек
за теренску контролу, Одељење за теренску контролу,
Филијала А Лесковац
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3
године, оспособљеност за рад на рачунару.

2. Радно место-порески инспектор 2 теренске
контроле, у звању порески инспектор II-основна
функција, Група за теренску контролу, Одсек за
контролу, Филијала Ц Прокупље
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4
године, оспособљеност за рад на рачунару.

3. Радно место-порезник-стручни сарадник у
канцеларијској контроли, у звању порезник-стручни
сарадник-основна функција, Одсек за канцеларијску
контролу, Одељење за канцеларијску контролу,
Филијала А Ниш
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама првог степена (основне академске студије,
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основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године;
положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.

4. Радно место-послови пријема и уноса пријава 1, у
звању порески контролор-основна функција, Одсек
за пореско рачуноводство, Одељење за наплату и
пореско рачуноводство, Филијала А Ниш
1 извршилац

УСЛОВИ: средња стручна спрема-друштвеног, природног или техничког
смера, радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни
стручни испит, оспособљеност за рад на рачунару.
III Место рада:
За радно место 1. место рада је Лесковац.
За радно место 2. место рада је Прокупље.
За радно место 3. место рада је Ниш.
За радно место 4. место рада је Ниш.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска управа, Регионални одсек за људске ресурсе Ниш, Ниш, Страхињића Бана
бб, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Радмила
Јокић, тел. 018/519-409, Министарство финансија - Пореска управа, Регионални одсек за људске ресурсе Ниш, сваког радног дана, у времену од 09,00
до 11,00 часова.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: оспособљеност за рад на рачунару - практичним
радом на рачунару; познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији - усмено, разговор са кандидатима.
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема прописана као услов за одређено радно место;
- оверена фотокопија радне књижице са подацима о радном искуству
(најмање од 1. до 6. стране);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном
поступку спровешће се у Нишу, у просторијама Пореске управе, Регионалне
групе за образовање и комуникацију Ниш, Синђелићев трг 18, у термину
који ће бити накнадно одређен, о чему ће учесници конкурса бити благовремено обавештени путем контакт телефона које наведу у својим пријавама.
Са кандидатима који при провери познавања рада на рачунару не добију
оцену задовољава (односно на тесту освоје мање од шест поена) неће се
спроводити даљи изборни поступак.
Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу,
подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да исти положе
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом,
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, са назнаком
уз коју пријаву је приложена тражена документација. 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. Приложена конкурсна документација се не враћа.
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
18410 Дољевац

Чистач

за рад у Одељењу за општу управу и ванпривредне делатности,
на одређено време од 12 месеци

родно-математичким студијама (заштита животне средине), техничко-технолошким студијама (заштита животне средине), ИМТ студијама (заштита
животне средине), пољопривредним студијама (смер заштита биља) првог
степена (основне академске студије) и са најмање четири године стажа у
струци, положеним државним стручним испитом или са најмање пет година
радног стажа у покрајинској управи, положеним државним стручним испитом, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START).

УСЛОВИ: стручна спрема прописана Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи Општине Дољевац, број
110-46 од 23.09.2013. године: завршена основна школа. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, извод из
матичне књиге рођених, 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.

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 урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине. 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
07. новембра 2013. године, а истиче 21. новембра 2013. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина
16, Нови Сад.

Послови саобраћајног инспектора

Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Сања Шкиљевић, самостални стручни сарадник II за нормативно-правне и управне послове, број телефона: 021/4874-456.

18360 Сврљиг, Радетова 31

са 30% радног времена, на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: висока стручна спрема: специјалиста струковни инжењер саобраћаја; дипломирани инжењер саобраћаја; радно искуство: најмање 3
године; положен стручни испит; 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 кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Кандидати су дужни да доставе оверене фотокопије доказа о испуњености услова (не старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Нови Са д
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/831-035

Приправник на пословима буџета, праћења извршења
и интерне контроле
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, утврђених чл.
6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: стечено високо образовање из научне области
економске струке на студијама првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
три године, без радног искуства у прописаној стручној спреми. Уз пријаву
на оглас доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о некажњавању и уверење о општој здравственој способности, доказ о стручној спреми и фотокопију радне књижице као доказ да не
поседује радно искуство, а лица која имају радног искуства и потврду послодавца на којим пословима и са којом стручном спремом је остварен радни
стаж. Сва документа могу бити неоверене фотокопије. Изабрани кандидат
биће у обавези да достави оригинална документа.

ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-456

Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести
тачну адресу становања и контакт телефон; уверење о држављанству,
не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци; доказ о
одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или
оверена фотокопија; уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија доказа
о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се
може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен
радни стаж); фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.

Конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр.
94 од 30.10.2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

Министарство финансија - Пореска управа, на основу члана 54 став 1 Закона
о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05...104/09), члана 169б
став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник
РС“, бр. 80/02...72/09), оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
За попуњавање извршилачких радних места
у Министарству финансија - Пореска управа
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5
II Радна места која се попуњавају:

на одређено време, најдуже 6 месеци

1. Студијско-аналитички послови инвестиција,
Група за комерцијалне и инвестиционе послове,
Одсек за материјалне ресурсе, Регионално одељење
за материјалне ресурсе Нови Сад, звање порески
саветник I-остале функције

УСЛОВИ: високо образовање у области природно-математичких наука
(заштита животне средине), техничко-технолошких наука (заштита животне средине), ИМТ студија (заштита животне средине), биотехничких наука
(пољопривреда, смер заштита биља) стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) или на основним природно - математичким студијама (заштита животне средине), техничко-технолошким студијама (заштита животне средине), ИМТ студијама (заштита животне средине)
и пољопривредним студијама (смер заштита биља) у трајању од најмање
четири године и завршеним приправничким стажом, односно са најмање
годину дана радног стажа у струци и положеним државним стручним испитом или са најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, основни ниво оспособљености за рад
на рачунару (ЕCDL START), односно стеченим високим образовањем на при-

Опис послова: Утврђује приоритете инвестирања и учествује у припреми плана јавних набавки и спровођења поступка јавних набавки у области
инвестиција. Остварује непосредан увид у стање пословног простора и предлаже мере за текуће и инвестиционо одржавање. Прати реализацију уговора након спроведеног поступка јавне набавке. Припрема конкурсну документацију, оглашава јавне набавке. Заједно са комисијом за јавне набавке
обавља отварање понуда, учествује у анализи и обради понуда, предлаже
најповољнијег понуђача. Обавља све административне послове по Закону о
јавним набавкама (достава записника, извештаја, обавештења и др). Прати
извршење послова у роковима према закљученим уговорима, проверу рачуна доспелих за плаћање, комплетира рачуне са потребном документацијом,
евидентира ситуације и рачуне и упућује их на плаћање. Непосредно комуницира са организационим јединицама око адаптације и реконструкција.

Стручни сарадник за чистију производњу и управљање
отпадом

Бесплатна публикација о запошљавању

1 извршилац
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Администрација и управа
Остварује све неопходне контакте са институцијама чији је рад непосредно
везан за реализацију инвестиционих улагања (факултети, Завод за вештачење и др) од израде пројеката, техничке контроле, надзора над извођењем
и др. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално правних прописа - усменим путем, разговором са кандидатима,
оспособљеност за рад на рачунару провераваће се практичним радом на
рачунару.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару,
способност аналитичког мишљења.

Место рада: Нови Сад

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи - усменим путем, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће се практичним
радом на рачунару.
Место рада: Нови Сад

2. Виши порески инспектор 2 канцеларијске контроле,
Одсек за канцеларијску контролу, Одељење за
канцеларијску контролу, Филијала А Нови Сад 2,
звање виши порески инспектор II - основна функција
1 извршилац

Опис послова: обавља сложеније послове канцеларијске контроле правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним прописима
и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској
контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које
је законом прописано да се утврђује пореским решењем; подноси захтев
за покретање порескопрекршајног поступка; преиспитује првостепено
решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; извештава о извршавању задатака по одређеним захтевима за контролу и о извршеним контролама; припрема одговоре
на питања припадајућих експозитура из делокруга рада канцеларијске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6
година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку,
Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално правних прописа - усменим путем, разговором са кандидатима,
оспособљеност за рад на рачунару провераваће се практичним радом на
рачунару.
Место рада: Нови Сад

3. Порески инспектор 1 теренске контроле, Одсек за
теренску контролу, Одељење за теренску контролу,
Филијала Нови Сад 1, звање виши порески инспектор
II - основна функција
1 извршилац

Опис послова: обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода
код правних лица, предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, посебно по налозима Централе,
као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за
покретање порескоправног прекршаја, преиспитује првостепено решење,
односно даје изјашњење по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле; обавља и друге послове
по налогу шефа одсека.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних или економских 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 5
година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку,
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4. Виши порески рачуновођа 2, Одсек за пореско
рачуноводство, Одељење за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала Нови Сад 2, звање виши
порески инспектор II - основна функција
1 извршилац

Опис послова: врши проверу формалне исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса; обавља најсложеније послове
усаглашавања пореске евиденције обвезника; проверава исправност аналитичке картице обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и
уплата; учествује у припреми објашњења за примену методолошких упустава из области пореског књиговодства; врши проверу аналитичких књижења
на основу којих врши формирање синтетичке промене у пореској евиденцији; предлаже мере за отклањање неажурности и неисправности књижења
у пореском књиговодству; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода; води поступак за повраћај по поднетим пријавама обвезника ПДВ-а, у којима се порески обвезник определио за повраћај ПДВ-а и по
писменим захтевима пореских обвезника за повраћај ПДВ-а; води поступак
по захтевима пореских обвезника за повраћај и прекњижавање пореза и
других јавних прихода; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године;
положен државни стручни испит; радно искуство у струци од најмање 6
године, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку,
Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално правних прописа - усменим путем, разговором са кандидатима,
оспособљеност за рад на рачунару провераваће се практичним радом на
рачунару.
Место рада: Нови Сад
III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија Пореска управа, Регионални одсек за људске ресурсе Нови Сад, 21000 Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „За јавни конкурс“.
IV Лице задужено за давање обавештења: Снежана Гавриловић, број
телефона: 021/457-611.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема
- оверена фотокопија радне књижице
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу,
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражена документа. 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.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 23

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора Центра може бити именован држављанин Републике Србије који је стекао високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив у
области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање 5 година радног искуства у струци, да поседује организаторске
способности, да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима. Потребна документација: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење, односно диплома о стеченом образовању, уверење
о радном искуству у струци која одговара звању потребном за обављање
послова директора Центра за социјални рад и оверена фотокопија радне
књижице, уверење да није осуђиван, уверење да се против њега не води
кривични поступак, односно да није стављен захтев за спровођење истраге
или одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној
дужности. Уз доказе о испуњености услова конкурса, кандидат је дужан
да поднесе програм рада за мандатни период за који се врши избор. Рок
за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања. Неблаговремене,
непотпуне и нејасне пријаве неће се узети у разматрање. Писмене пријаве
и радну биографију (CV) са потребном докуменацијом, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за именовање директора“, слати на адресу:
Центар за социјални рад Општине Бачка Паланка, Југословенске армије 23,
21400 Бачка Паланка или лично доставити у пријемној канцеларији Центра
за социјални рад Општине Бачка Паланка, радним данима, у времену од
07,00 до 14,00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 23
Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

Панчево
ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за активну картотеку
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и
положен стручни испит за рад у државним органима.

Благајник

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: економска школа, гимназија или позивно усмерено образовање
средњег степена, смер економски или финансијски - IV степен, 3 године
радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Телефониста на централи

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 1 година радног искуства.

Административни послови у области спровођења
урбанистичких планова
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња архитектонска школа, средња грађевинска школа - IV степен, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у државним
органима и познавање рада на рачунару.

Послови умножавања материјала
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: ПКВ радник - II степен, 6 месеци радног искуства.

Бесплатна публикација о запошљавању

Општи послови и социјална питања
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и
положен стручни испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да
је пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова у погледу
општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој
способности и положеном стручном испиту за рад у државним органима,
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова из огласа могу се предати лично у Градском услужном центру или поштом, на адресу: Градска управа Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

Пож аревац
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 1

Туристичко-комунални контролор
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Рад се обавља у Одељењу за инспекцијске послове Општинске
управе Општине Велико Градиште, систематизовано у члану 15 на ред. бр.
5.6 Правилника о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места у Општинској управи Општине Велико Градиште бр. 110-3/2010-01-3 од
12.07.2013. године. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 40/99, 34/2001, 39/2002 и 79/2005), као и да за предвиђено
радно место имају више или високо образовање стечено на студијама првог
или другог степена (VI или VII степен), природног или друштвеног смера,
положен стручни испит, најмање 2 године радног искуства. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Координатор канцеларије за младе и дијаспору
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Рад се обавља у Одељењу за привредни, економски развој и
дијаспору Општинске управе Општине Велико Градиште, систематизовано
у члану 16 на ред. бр. 6.4 Правилника о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места у Општинској управи Општине Велико Градиште
бр. 110-3/2010-01-3 од 12.07.2013. године. Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 40/99, 34/2001, 39/2002 и 79/2005),
као и да за предвиђено радно место имају високо образовање стечено на
студијама другог степена (VII степен), дипломирани економиста, положен
стручни испит, најмање 1 година радног искуства. Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу.

С р е м с к а Ми т р о в и ц а
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Развој воћарства, виноградарства и водопривреде приправник
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске акдемске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у области биотехничких наука, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године. Општи услови: да
је лице држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има прописану
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, да има општу здравствену способност. Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, диплому (оверена фотокопија), уверење суда
да није под истрагом, односно да није осуђиван за поменута кривична дела,
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лекарско уверење, уверење да се лице налази на евиденцији незапослених
лица. Пријаве са приложеном документацијом о испуњавању сваког од наведених услова (сем лекарског уверења које ће изабрани кандидат доставити
по пријему у радни однос), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, број телефона: 022/310-170, локал 147. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Односи са јавношћу
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад
у органима државне управе.

Послови грађења
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у области правних наука, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Послови грађевинског инспектора
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у области грађевинског инжењерства или архитектуре, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 3
године радног искуства, положен стручни испит (лиценца), положен стручни
испит за рад у органима државне управе и управљање моторним возилом
„Б“ категорије.

Послови пореског извршитеља
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије) у области организационих
или економских наука, односно на студијама у трајању до 3 године, 3 године радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне
управе.

Развој пољопривреде и финансијских подстицаја у
пољопривреди
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије) у области биотехничких наука, односно на студијама у трајању до 3 године, 1 година радног искуства и
положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, да је
пунолетно, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему и радно искуство, положен стручни испит за рад у органима државне
управе, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење
о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да
није под истрагом, односно да није осуђивано за поменута кривична дела.
Лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном
документацијом о испуњавању сваког од наведених услова (осим услова под
тач. 7, који ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, број телефона: 022/310-170, локал 147.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови утврђивања пореза на имовину правних лица,
пореза на имовину на земљиште и самодоприноса на
катастарски приход
на одређено време због повећаног обима посла, до 12 месеци,
за рад у Градској управи за буџет и финансије Града Сремска
Митровица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају
и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године у образовно - научном пољу
друштвено - хуманистичких наука, 1 година радног искуства у струци и положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
општих и посебних услова у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном
искуству у струци, уверење о здравственој способности - доставља изабрани
кандидат, подносе се начелнику Градске управе. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Су б о т и ц а
ГРАД СУБОТИЦА, ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА ПРОПИСЕ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

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

ГРАД СУБОТИЦА, ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА ПРОПИСЕ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Извршилац за процедуре припреме, планирања и
извештавања буџета
на одређено време

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: VII степен
стручне спреме - економског смера, са најмање једном годином радног искуства у струци, положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидати треба да испуњавају и следеће услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су
пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за
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кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас са
доказима о испуњавању свих горенаведених услова, заинтересовани кандидати подносе поштом, на адресу: Градска управа Суботица - пријава на
оглас, Трг слободе 1 или лично у Градски услужни центар Града Суботице,
приземље, Трг слободе 1. Документацију којом се доказује испуњеност услова из огласа кандидати подносе у оригиналу или као оверене фотокопије
или ће се у противном сматрати да им је пријава непотпуна. Непотпуне и
неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о избору кандидата.

Ужице
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
31260 Косјерић, Радише Петронијевића 4
тел. 031/782-541

Директор

на мандатни период до 4 године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив у области
правних, економских, психолошких, педагошких, андролошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјали радник; најмање
5 година радног искуства у струци; да кандидат поседује организаторске
способности; да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у државном органу. Потребна документација: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење, односно диплома о стеченом образовању; уверење о радном искуству или оверена фотокопија радне књижице; уверење да кандидат није осуђиван; уверење да се против
њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница или
оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности. Уз доказ о испуњености услова конкурса, кандидат је дужан
да поднесе програм рада за мандатни период за који се врши избор. Рок за
подношење пријаве и потребне документације је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Конкурсну документацију доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Ваљево
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови одржавања чистоће

за рад у Одељењу за заједничке послове, на одређено време од
12 месеци
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује оглас
може да конкурише лице које испуњава: општи услови: да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да
није под истрагом и да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; посебни услови: I степен
школске спреме. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова, кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ о стеченом образовању, уверење да се не
води истрага, уверење да нису осуђивани за кривична дела на безусловну казну затвора у трајању од шест месеци, лекарско уверење овлашћене
здравствене установе и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном
документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са
назнаком: „За избор кандидата - за послове одржавања чистоће - пријава на
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично,
на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Начелник Градске управе за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове
на период од пет година

УСЛОВИ: За начелника Градске управе за друштвене делатности, финансије,
имовинске и инспекцијске послове може да конкурише лице које испуњава опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да
има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; посебне услове: завршен правни факултет, положен стручни испит
за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства
у струци. Посебна напомена: под завршеним факултетом подразумева се
високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно не подразумевају
се факултети са трогодишњим студијама. Уз пријаву на оглас, као доказ
испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију радне
књижице, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад
у органима државне управе или положеном правосудном испиту, уверење
да се не води истрага за кривична дела, уверење да лице није осуђивано за
кривична дела, уверење о општој здравственој способности и лична и радна биографија. Пријаве са комплетном документацијом слати у затвореној
коверти Градском већу, са назнаком: „За комисију за избор кандидата за
начелника Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске
и инспекцијске послове - пријава на оглас за за начелника Градске управе
за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове,
Карађорђева 64, 14000 Ваљево - не отварај“. Пријаве се могу доставити
поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Карађорђева 64,
14000 Ваљево). Комисија за избор кандидата за начелника Градске управе
за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове ће
у року од осам дана од дана истека рока за пријављивање кандидата, извршити избор кандидата за начелника Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове и Градском већу доставити предлог на одлучивање.

В ра њ е
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/473-142

Имовинско-правни послови и послови издавања тапија
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - правни факултет, односно VII степен,
1 година радног искуства и положен стручни испит и други општи услови
предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.

Послови возача и одржавања возног парка
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: КВ возач моторних возила, са радним искуством од две године и
други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.

Послови дактилографа

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: основна школа и дактилографски курс са положеном Iа класом и
други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.

Чистач

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: основна школа - неквалификовани радник и други општи услови
предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.

Домар спортске хале

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: средња школска спрема - гимназија, средња школа усмереног
образовања, односно IV степен, 1 година радног искуства и положен стручни испит и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима.
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Инспектор канцеларијске контроле и порески
контролор
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - економски, електротехнички факултет,
односно VII степен, 1 година радног искуства, положен стручни испит,
познавање рада на рачунару и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима.

Управни послови из области друштвене бриге о деци
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша школска спрема - I степен, правног факултета или виша економска школа, односно VI степен, 1 година радног искуства, положен стручни испит и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање
рада на рачунару. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни
да доставе и потребна документа у оригиналу или у овереној фотокопији:
диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Зрењанин
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО
23216 Банатско Карађорђево, Ђуре Јакшића бб
тел. 023/835-110

Секретар

Вршац
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-551

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: За секретара може бити изабрано лице које поред законом прописаних услова испуњава и следеће услове: завршен најмање IV степен стручне спреме, да има најмање једну годину радног искуства, да познаје рад на
рачунару, да није кривично кажњавано и да се против њега не води кривични поступак. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Молбе са потребном документацијом доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Трговина и услуге

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), да је кандидат држављанин
РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: виша
стручна спрема - економског смера, 3 године радног искуства, положен
државни испит и испит за професионално звање самосталног рачуновође,
познавање рада на рачунару. Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о стручној спреми и радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, лекарско уверење, доказ да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве се подносе начелнику Општинске управе Општине Вршац, у
року од 8 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, економске струке; најмање
5 година радног искуства; предвиђен пробни рад; основна информатичка
обука. Пријаве слати на е-mail: аsns@аsns.rs. Оглас је отворен до 20.11.2013.
године.

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ОПШТИНСКА УПРАВА

ТУРБО СОЛАРИЈУМ „ХОЛИДЕЈ“

26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел. 013/861-033

Стручни послови из области грађења и урбанизма
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан, да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу; VII/1 степен
стручне спреме, грађевински, архитектонски, правни, рударско - геолошки
факултет; да има 1 годину радног искуства; положен стручни испит за рад
у државним органима. Пријаве поднети у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

Зајечар
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Извршилац за радно место послова књиговодства и
послова обрачуна и плаћања

у Одељењу за финансије, наплату јавних прихода и имовинскоправне послове у Општинској управи Општине Сокобања, на
одређено време од 12 месеци

АСОЦИЈАЦИЈА СЛОБОДНИХ И
НЕЗАВИСНИХ СИНДИКАТА
11000 Београд, Карађорђева 71
е-mail: аsns@аsns.rs

Самостални рачуновођа

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 141б

Педикир - маникир
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, козметичарски техничар, познавање
енглеског језика, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати до 15.11.2013.
године.

МЛАДИНСКА КЊИГА
Краљево

Представник продаје на терену
10 извршилаца

УСЛОВИ: Регија - централна Србија. Уколико сматрате да сте посвећени
планирању, организовању и остваривању циљева продаје, а поседујете
вештину преговарања и комуникације са жељом и амбицијом да успете и
напредујете, радећи у фирми са седамдесетогодишњом традицијом, јавите
се. Потребна је минимум средња стручна спрема, искуство у директној продаји, познавање локалног тржишта и елементарно познавање маркетинга,
возачка дозвола „Б“ категорије, сопствено возило. Ако испуњавате услове,
јавите се на контакт телефон, Дарко Антић, 064/17-929-11.

Ваша права адреса:

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђеним чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 2 године, економског смера, 1 година радног искуства,

http://www.nsz.gov.rs/
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АЈАX 95

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 33д
тел. 062/344-206

Радник у угоститељству
на одређено време

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, искуство у угоститељству.
Заинтересована лица треба да се јаве на број телефона: 062/344-206. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Грађевинарство и индустрија
„S & R MAGMA“ DОО

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 14
тел. 011/2655-011
е-mail: оfficesrmagma.cо.rs

Електричар монтер

за рад на ваздушној мрежи
2 извршиоца

ЕКО MEDICUS

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 1 година радног
искуства. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

Стручни сарадник за спољну трговину

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ СУБОТИЦА ДОО

11000 Београд, Кнез Михајлова 6
е-mail: еkomedikus1@gmail.com

рад ван радног односа, уговор о делу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економске струке; 6 месеци радног
исксутва на спољнотрговинском пословању, увоз-извоз; возачка дозвола „Б“
категорије. Контакт са послодавцем на е-mail: еkomedikus1@gmail.com. Рок
за пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

„ТИМЕР“ ДОО

24000 Суботица, Јожефа Атиле 32
тел. 024/554-180
е-mail: оffice@timer.rs

Кројач - конфекционар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручности, текстилне струке, кројач, кројач конфекционар или лице без обзира на врсту и степен стручне спреме и искуством
на траженим пословима 12 месеци у шивењу на индустријским машинама.
Радне биографије доставити на мејл адресу. Јавити се лично у Јожефа Атиле
36, у времену од 07,00 до 14,00 часова или на број тел. 024/554-180. Рок за
пријаву је до 10.11.2013. године.

СТЗР „МЕСАРА БРАНКО“

24000 Суботица, Ловре Брачуљевижа 17
тел. 065/9532-040

Месар у продавници

на одређено време од 1 месец
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ месар, 12 месеци радног искуства
на траженим пословима, пробни рад 1 месец, рад у сменама. Након истека
пробног рада могућност заснивања сталног радног односа. Пријаве кандидата на број телефона: 065/9532-040.

24000 Суботица, Биковачки пут 2
тел. 024/623-200

Оператер производње

на одређено време од 6 месеци
Опис послова: ради на пословима евиденције, припреме и дистрибуције
докумената за потребе производње, израђује поруџбине у рачунарском
програму САП, материјала, фабрикација и робе ситне вредности на основу добијеног радног налога, обезбеђује физичко преузимање и снабдевање
са полупроизводима у производним магацинима и њихово складиштење,
провера исправност и тачност уписаних вредности у технолошке папире од
стране руководиоца одељења и правилно означи све ставке које се налазе
у њима, након тога убаце у САП исте производне налоге, дневно проверава
на радном месту линије производње њихове материјалне потребе, да ли су
довољне за несметан рад, одговоран је за организовање и евидентирање
утрошених потребних делова - материјала, потребно је да је упознат са свим
трансакцијама у САП-у са којима се прати потрошња материјала и обрада
производних налога.
УСЛОВИ: IV степен - средња стручна спрема, машинског или електро смера, потребно претходно радно искуство минимум 1 година на пословима у
струци, добро знање рада на рачунару - основни пакет (Word, Excel, mail,
Интернет), пожељно знање рада у САП програму, пожељно 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.

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

Обука за
активно
тражење
посла

Друштвена одг

ВКВ и КВ минер

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

ПРИОРИТЕТИ У
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме,
12 месеци радног искуства,
ЗАПОШЉАВАЊ
обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радних места. Лице за
Опис посла: рад на пословима бушења, минирања и осталим минерским
радовима код изградње тунела.

контакт: Снежана Филиповић.

„IC CERTIFICATION CENTER“ DOO
21000 Нови Сад, Школска 3
e-mail: zoran.mijakovac.icc@institut.co.rs

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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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.

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

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Прибој
2 извршиоца

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Нова Варош
2 извршиоца

Доктор медицине

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено време ради
замене радника на дужем боловању
2 извршиоца

ФАБРИКА УЉА „БАНАТ“ АД НОВА ЦРЊА

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

Овлашћени интерни ревизор

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено време ради
замене радника на дужем одсуству
2 извршиоца

23218 Нова Црња, Магазинска бб

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђеним законом, кандидат треба да
испуњава и посебне услове: завршен економски факултет - дипл. еcc (VII/1
степен стручне спреме); сертификат о стеченом звању: овлашћени интерни ревизор; радно искуство на пословима законске или интерне ревизије у
трајању од 3 године, односно 5 година на пословима рачуноводства.
Одговорности: контрола усклађености пословања са законом, другим прописима и интерним актима; надзор над спровођењем рачуноводствених
политика и финансијским извештавањем; провера спровођења политика
управљања ризицима; праћење усклађености организације и деловања
послодавца са кодексом корпоративног управљања; вредновање интерних политика и процеса и предлагање њиховог унапређења; испитивање,
оцењивање и праћење адекватности и ефикасности рачуноводственог
система и система интерних контрола; континуирано праћење, провера и
унапређење система рада; консултантско ангажовање у оквиру свакодневних активности кроз давање препорука за отклањање уочених неправилности и недостатака у циљу унапређења укупног пословања; предлагање
годишњег плана и програма рада интерне ревизије; састављање извештаја
о појединачним ревизијама и годишњег извештаја о раду интерне ревизије;
редовно извештавање надлежног органа послодавца о спроведеном надзору пословања; обављање и других послова утврђених законом и интерним
актима која регулишу рад интерне ревизије.
Лични квалитети: проактиван приступ послу; спремност да се усвајају
нова знања и вештине; прилагодљивост тиму; висок ниво писане и вербалне комуникације; професионалност и одговорност.
ОСТАЛО: Пријаву са документима доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или на и-мејл: fubanat@uljarabanat.rs. Оглас је отворен 15
дана од дана објављивања у листу „Зрењанин“ и у публикацији „Послови“.
Биће контактирани само кандидати који уђу у најужи избор.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
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Медицинска сестра - техничар општег смера

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа
одговарајућег смера, положен стручни испит.

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Нова Варош, на одређено време ради
замене радника на дужем боловању

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Ужице, на одређено време ради
замене радника на дужем боловању
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, односно школи; оверену фотокопију потврде
о положеном стручном испиту и краћу биографију. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу. Одлуку о пријему донеће
директор Здравственог центара, у року од 30 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Доктор медицине

за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље, на одређено време на
замени радника на дужем боловању
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит. Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту и краћу биографију. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Одлуку о пријему донеће директор
Здравственог центара, у року од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел: 011/3615-046

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и
услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова
Института за неонатологију; IV степен стручне спреме - медицинска школа општег или педијатријског смера; положен стручни испит; пробни рад
3 месеца. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију извода из матичне књиге рође-
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них; кратку биографију (молба - CV). Напомена: лекарско уверење којим се
доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту
за које је расписан оглас, издато од диспанзера медицине рада, дужан је
доставити кандидат који буде пријмљен у радни однос. Пријаве са доказима
о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института, на наведену адресу, у затвореној коверти, са
назнаком за које радно место се конкурише. Уз пријаву приложити оверене
фотокопије тражених докумената. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186, локал 103

Возач

за рад у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским
превозом
УСЛОВИ: завршена основна школа, возачка дозвола „Б“ категорије.

Возач

за рад у Служби за обављање заједничких послова, Одсек
техничких послова
УСЛОВИ: завршена основна школа, возачка дозвола „Б“ категорије.

Спремачица

за рад у Служби за обављање заједничких послова, Одсек
техничких послова
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној основној школи, фотокопију радне књижице. Лекарско уверење подноси кандидат који буде изабран. Докази о о испуњености услова
за заснивање радног односа подносе се у овереним копијама, не старијим
од 6 месеци. Опис послова дат је у Правилнику о систематизацији послова
Дома здравља Параћин. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса,
донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на наведену
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место возача у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским превозом“ или „... за радно
место возача у Служби за обављање заједничких послова, Одсек техничких
послова“; „Пријава за конкурс за радно место спремачице, за рад у Служби
за обављање заједничких послова, Одсек техничких послова“. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве са неодговарајућом документацијом,
неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор опште медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, положен
стручни испит, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и
Windows окружење), годину дана радног искуства у струци у здравственој
установи по положеном стручном испиту.

Доктор опште медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, положен
стручни стручни испит, познвање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice
и Windows окружење).
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке, укључујући
и здравствено васпитање, који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања, обавља прегледе и дијагностику, одређује врсту и начин
лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак
лечења осигураног лица, указује хитну медицинску помоћ, упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу одговарајућу
здравствену установу, односно код другог даваоца здравствених услуга са
којим је закључен уговор о пружању здравствене заштите, према медицинским индикацијама, прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за
наставак лечења осигураног лица и упућује осигурано лице на секундарни
и терцијарни ниво здравствене заштите, одређује врсту и дужину кућног
лечења и прати спровођење кућног лечења, прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала, спроводи здравствену заштиту из области менаталног здравља, води прописану
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медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица,
у складу са законом, даје оцену о здравственом стању осигураног лица и
упућује осигурано лице на оцену радне способности, односно инвалидности, у складу са законом, утврђује дужину привремене спречености за рад
због болести и повреде осигураника до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености
за рад, осим ако законом није другачије одређено, предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за рад осигураника са скраћеним
радним временом у току лечења, у складу са законом, утврђује потребу да
осигурано лица има пратиоца за време путовања, утврђује потребу одсуства
осигураника са посла ради неге члана уже породице, у складу са законом,
даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао неспособност за рад, односно да ли је оздрављење намерно спречио, даје налаз и
мишљење о здравственом стању осигураног лица на основу чега се издаје
потврда о здравственом стању осигураног лица ради коришћења здравствене заштите у иностранству, одређује употребу и врсту превозног средстава
за превоз болесника, с обзиром на његово здравствено стање, врши друге
послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања у складу
са уговором између Републичког завода, односно филијале и даваоца здравствених услуга, обавља и друге послове по налогу начелника службе, коме
је одговоран за свој рад.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету, фотокопију дозволе за рад-лиценце
издату од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), копију радне књиижице (за кандидате који конкуришу за радно место доктор опште медицине, на неодређено време), уверење да кандидат није осуђиван (уверење
издаје МУП), уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који се налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је
да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору биће објављена на огласној табли испред писарнице у
приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелне 22 у Београду (Раковица). Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у
писарницу Дома здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Медицинска сестра - техничар, општег смера
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: завршена
средња медицинска школа, смер медицинска сестра - техничар, положен
стручни испит. Уз кратку биографију кандидат треба да поднесе следећу
документацију: диплому о завршеној стручној спреми, диплому о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте. Како достављену документацију не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о избору
кандидата ће бити објављена на огласној табли Дома здравља, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве се подносе на
адресу: Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правне службе. Пријаве мимо означеног рока и без потпуне
документације неће се узимати у разматрање. Оглас је објављен и на вебсајту Министарства здравља РС.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Палилула, Београд, Кнез Данилова 16

Доктор специјалиста

у служби кућног лечења и неге
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, специјализација, VII/2 степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“ категорије. Уз пријаву приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном
факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију
дипломе о положеној специјализацији, фотокопију лиценце и држављанство.

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер радиолошки техничар,
положен стручни испит, VI степен стручне спреме. Уз пријаву приложити:
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биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство.

Водоинсталатер
УСЛОВИ: завршена средња школа, ВКВ или КВ водоинсталатер, V или III
степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије. Уз пријаву приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи и држављанство.
ОСТАЛО: Доставити неоверене фотокопије докумената, које се не враћају
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. О резултатима избора кандидати ће бити писмено обавештени.

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

Доктор стоматологије
на одређено време

Опис посла: Обавља послове доктора стоматологије у амбуланти у којој је
распорођен, води евиденцију о свом раду, ради на здравственом просвећивању пацијената. Обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: стоматолошки факултет, VII степен стручне спреме, положен
стручни испит, основно познавање рада на рачунару. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом
у архиву Дома здравља „Звеаздара“, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208.
Уз пријаву поднети доказе о испуњавању услова. Тражена документација се
предаје у неовереним фотокопијама и не враћа се кандидатима. Резултати огласа биће објављени на интернет страници Дома здравља „Звездара“.

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.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 1
тел. 012/662-240

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђени законом, кандидат мора да
испуњава и следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа,
смер лабораторијски техничар, положен стручни испит за обављање послова лабораторијског техничара, упис у именик коморе, добијено, односно
обновљено одобрење за самосталан рад, 3 године радног искуства у струци.
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 средње школе (оверену
фотокопију), уверење о положеном стручном испиту (оверену фотокопију),
дозволу за рад - лиценца издата од надлежне коморе (оверена фотокопија),
лекарско уверење (подноси кандидат који буде био изабран на конкурсу),
потврду о радном искуству по положеном стручном испиту. Пријаве се могу
поднети лично у Дому здравља, сваког радног дана, у времену од 07,00 до
14,00 часова или послати препоручено поштом, на горенаведену адресу, са
назнаком: „За оглас“. Оглас се објављује на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије и у публикацији „Послови“. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Спремачица у здравству

на одређено време до повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и завршена основна школа (НК радник). Уз пријаву доставити: кратку биографију
са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној
основној школи, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену
фотокопију. Опис послова је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Српска Црња. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу: Дом здравља Српска
Црња, П. А. Чарнојевића 15, са назнаком: „Оглас за пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
„ГОША СОЛКО“ ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
11420 Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 202
тел. 026/321-671

Саветник за интеграцију на радном месту особа са
инвалидитетом
на одређено време до годину дана

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.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. психолог или дипл. андрагог.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом (оверена копија дипломе
о стеченом образовању у наведеном занимању) послати на горенаведену
адресу, у року од осам дана.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ“
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци у Волуји

АПОТЕКА „НЕВЕН“

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 32а
тел. 034/813-695, 062/421-361

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - завршен фармацеутски факултет;
положен стручни испит. За више информација и ради договора позвати лице
за контакт, Милојка Јевђић, на горенаведене бројеве телефона. Оглас је
отворен до попуне радног места.
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УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: завршен фармацеутски факултет - висока стручна спрема - VII степен, положен стручни испит за самостално обављање
послова дипломираног фармацеута. Документација коју кандидат треба да
приложи уз пријаву: CV, диплома траженог факултета, потврда о положеном
стручном испиту. Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом, на неодређено време у ЗУ Апотека „Пожаревац“. Рок за подношење
пријава је до 15.11.2013. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору биће
објављена на сајту www.аpotekapozarevac.cо.rs. Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

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

Медицина

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави
тел. 012/327-983

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радна места: медицински техничар, са завршеном
вишом медицинском школом - 4 извршиоца и медицински техничар, са завршеном средњом медицинском школом - 5 извршилаца, и треба да гласи: медицински техничар, са завршеном вишом
медицинском школом - 3 извршиоца, и медицински техничар, са
завршеном средњом медицинском школом - 6 извршилаца. Остали
део огласа је непромењен.

ЗУ АПОТЕКА „ШЕКИ - ТИЛИЈА“
Петровац на Млави, Српских владара 304
тел. 063/7428-693

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

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА „КАРАЏИЋ“
Петровац на Млави, Рударска 1
тел. 012/331-462

Стоматолошка сестра
УСЛОВИ: стоматолошка сестра - IV степен стручне спреме, 6 месеци 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.

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

Клинички психолог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: завршен филозофски факултет - група психологија и положен стручни испит. Кандидат уз пријаву - биографију
треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Дипломирани социолог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: филозофски факултет, социологија;
савладан програм стручног образовања и усавршавања - преквалификација
за обављање послова социјалног радника. Кандидат уз пријаву - биографију
треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о савладаном програму стручног образовања и усавршавања - преквалификацији за обављање послова социјалног радника; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: завршена медицинска школа општег
смера и положен стручни испит за медицинску сестру - техничара. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску
сестру - техничара; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене запосленог на неплаћеном
одсуству
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: завршена медицинска школа општег
смера; положен стручни испит за медицинску сестру - техничара. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску
сестру - техничара; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и
школске деце, на одређено време до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор медицине са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе; оверен препис/фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Кувар

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме: завршена средња школа, занимање кувар. Кандидат уз пријаву-биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Доктор медицине

1. Виша медицинска сестра-техничар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: завршен медицински факултет и
положен стручни испит. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

2. Медицинска сестра-техничар

Лекар специјалиста интерне медицине

на одређено време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: завршен медицински факултет и
завршена специјализација из интерне медицине. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: завршена виша медицинска школа (VI
степен) општи смер, положен стручни испит, без обзира на радно искуство;
за радно место под бр. 2: завршена средња медицинска школа (IV степен),
положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом: за радно место под бр. 1:
фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (VI степен) општи смер,
звање: виша медицинска сестра-техничар, уверење о положеном стручном
испиту; за радно место под бр. 2: фотокопију дипломе о завршеној стручној
спреми (IV степен) звање: медицинска сестра-техничар, уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са потребним доказима достављају се на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. централе: 013/741-464
е-mail: dzkovin@hotmail.com

Доктор медицине

ОПШТА БОЛНИЦА „СТЕФАН ВИСОКИ“

САЈМОВИ

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 147

Доктор медицине

пробни рад од три месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
Национална служба
испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, заврмедицински факултет, положен стручни испит, радно искуство на
УСЛОВИ: завршен медицински факултет
и
положен
стручни
испит.
пословима у струци након положеног стручног испита у трајању од најмање
за запошљавањешен
6 месеци, лиценца лекарске коморе. Опис послова је утврђен Правилником

на одређено време до годину дана
2 извршиоца

Медицинска сестра-техничар

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: кратка биографија и докази о испуњености
услова из конкурса у неовереним фотокопијама. Пријаве слати на адресу
Дома здравља Ковин, Одсек за правне послове, Трг ослобођења 4, 26220
Ковин или донети лично у канцеларију бр. 57 Одсека за правне послове,
на другом спрату. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“

22204 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522
е-mail: domzdravlja@open.telekom.rs

Медицинска сестра-техничар

на одређено време ради замене одсутних радника, најдуже до 3
месеца, за рад у Служби опште медицине
5 извршилаца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег смера и положен
стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства по положеном стручном
испиту, лиценца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, поштом или лично предати на писарницу Дома
здравља Шид. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију
радне књижице; копију/очитану личну карту и копију лиценце.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Моше Пијаде 2

Зубни техничар

за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - зубни техничар, IV степен
стручне спреме, положен стручни испит. Сви кандидати морају испуњавати
опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013). Докази који се прилажу уз пријаву: кратка биографија (CV); извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; уверење о положеном стручном испиту; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а). Уз пријаву поднети доказе о
испуњености услова у оригиналу или у фотокопијама овереним у општини
или суду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на веб-сајту Министарства здравља. Пријаве на оглас
могу се поднети лично правној служби ДЗ Власотинце, на наведеној адреси,
сваког радног дана, у времену од 07,00 до 14,00 часова или послати препоручено поштом, на исту адресу, са назнаком: „За оглас“. Пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, као
и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене. Особа за контакт:
Александра Нитовски Митић, тел: 016/875-434, 875-130, 064/8807-475.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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о организацији и систематизацији послова. Заинтересовани кандидати уз
захтев подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију радне књижице, оверену фотокопију лиценце лекарске коморе,
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
уверења о држављанству. Овера фотокопије докумената не сме бити старија
од 6 месеци.

Специјалиста опште хирургије
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
испуњавати и следеће посебне услове: завршен медицински факултет,
положен стручни испит, положен специјалистички испит из опште хирургије, VII/2 степен стручне спреме, радно искуство од најмање 6 година,
лиценца лекарске коморе. Опис послова је утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и
адресом становања, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију
радне књижице, оверену фотокопију лиценце лекарске коморе, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења
о држављанству.

Специјалиста опште хирургије
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
испуњавати и следеће посебне услове: завршен медицински факултет,
положен стручни испит, положен специјалистички испит из опште хирургије, VII/2 степен стручне спреме, радно искуство од најмање 6 година,
лиценца лекарске коморе. Опис послова је утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и
адресом становања, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију
радне књижице, оверену фотокопију лиценце лекарске коморе, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења
о држављанству.

САЈМОВ
ЗАПОШЉАВ

Виши радиолошки техничар
пробни рад од три месеца

НАЈКРАЋИ
ДО ПОС

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, посебни услови су: VI
степен стручне спреме, завршена висока школа струковних студија - одсек
виши радиолошки техничар, положен стручни испит, радно искуство на
пословима у струци, након положеног стручног испита у трајању од најмање 1 године, поседовање лиценце за рад, лиценца лекарске коморе. Опис
послова је утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.
Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом, контакт телефоном и адресом становања, оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију радне књижице, оверену фотокопију
лиценце за рад, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству.

Национал
за запош

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Оглас се објављује и на интернет презентацији
Министарства здравља Републике Србије. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“, са назнаком за које радно место се конкурише или лично у писарници
Болнице. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања,
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...).
Кандидати који уђу у ужи избор у обавези су да полажу и писани тест (провера стручног знања). Приликом заснивања радног односа, кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се примају. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са
непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. По
завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.
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Медицина / Пољопривреда и ветерина

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

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: дипломирани економиста.

Пољопривреда и ветерина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8
Оглашава
СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА ЗА РАД У УАЕ
Место рада: Уједињени Арапски Емирати
Потребан већи број извршилаца за наведена радна места

Агроном - заштита усева
Образовање: дипломирани пољопривредни инжењер (технолог заштите
биља)
Опис посла: агроном за заштиту усева и биља је одговоран за дневне
активности (извиђање, превентивне мере, прскање, санитација, бележење),
како би заштитио све стакленике, расаднике и стакленике са мрежама од
свих штеточина и одговоран је да се све активности спроводе у складу са
међународним ГАП захтевима.
Радно искуство: 5 година у заштити биља у стакленицима са мрежом и
расадницима; познавање биолошке контроле и искуство у овој области је
предност.
Услови: знање енглеског језика - виши ниво; рад на рачунару; обука из
прве помоћи.
Кључне одговорности: подршка агроному за усеве; прати ИПМ програм;
обезбеђује изврсне безбедне и здраве производе купцима; идентификује све
штеточине на поврћу и познаје њихов развојни циклус; разуме и анализира временске факторе који играју значајну улогу у контроли штеточина у
стакленицима и стакленицима са мрежом; минимизирање употребе хемикалија; познавање свих хемијских формула пестицида који се користе за
производњу поврћа у стакленицима и стакленицима са мрежом.
Програм заштите усева: унапређује и пружа подршку за програм стакленика; развија и координише стратегије заштите усева; помаже у минимизацији употребе производа за заштиту усева користећи строга здравствена
правила; одговоран за преговарање са добављачима о свим производима за
заштиту усева, у складу са политиком фирме; активности заштите биљака у
пољопривреди; одговоран за сву евиденцију ИПМ у складу са захтевима ГлобалГАП; надгледа све ИПМ активности; практикује најбоље методе примене
и координише ове активности са распоредом жетве; испуњава или премашује сва очекивања везано за прописану саобразност; организује и усмерава све дужности свог особља; планира и усмерава прихват свих хемикалија;
одговоран за калибрацију целокупне своје опреме у складу са ГлобалГАП;
одговоран за евиденцију и чување пестицида у складишту у складу са стандардима ГлобалГАП; одговоран за професионалну слику свих области које
су под производњом; одговоран за безбедност свог тима у погледу личне
заштитне опреме и осталих запослених који раде унутар структура; заштита политике очувања животне средине на фарми и поштовање стандарда
ГлобалГАП; прихватање додатних одговорности и дужности по упутствима
управника фарме.
Супервизорске одговорности: директно надгледа све активности запослених који су му додељени; извршава супервизорске дужности у складу са
организационом политиком и важећим законима; одговорности подразумевају обуку запослених; планирање, додељивање и усмеравање послова;
дисциплиновање запослених; решавање жалби и проблема.

Ветеринар
Образовање: ветеринар, ветеринарски технолог, биолог.
Опис посла: ветеринари или доктори ветеринарске дијагностике третирају
болести и повреде животиња на фарми; ветеринар прегледа животињу како
би дијагностиковао симптоме болести или повреде и третирао животињу
на основу своје дијагнозе, било хируршки било лековима; ветеринар тес-
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тира животиње на болести, као што су туберкулоза, бруцелоза, слинавка
и шап, пастурелеоза и рутински вакцинише животиње против бруцелозе,
слинавке и шапа, пастерелеозе и клостридије; саветује власнике животиња
о биосигурносним мерама, исхрани и општој бризи о животињама како би се
унапредило њихово здравље.
Радно искуство: 5-8 година најмање у општој ветеринарској ординацији;
искуство у овчарству; рад у земљама са високим температурама је предност;
искуство у лабораторијској медицини животиња и методологијама истраживања - пожељно.
Услови: знање енглеског језика - виши ниво; рад на рачунару; лиценца за
ветеринарску праксу у својој земљи.
Кључне одговорности: одговоран је за целокупно стадо оваца на фарми,
уз неколико радника као испомоћ; преглед и третирање свих животињских
врста, укључујући и домаће животиње на фарми; тестирање (рендген),
узимање узорака крви и ултразвучни скенер; саветовање других радника
по питању исхране, одгоја и здравља животиња; рутинска посета фармама ради провере здравља стоке; имунизација животиња против различитих врста болести; еутаназија старих и неизлечиво болесних животиња;
хируршки захвати и давање анестезија; аутопсија животиња које су угинуле;
чување и набавка одговарајућих антибиотика; брига да на свим локацијама
постоји одговарајућа концентрација дезинфекционог средства како би се
осигурала биосигурност у сваком тренутку; обезбеђење и имплементација
биосигурносног програма вакцинисања за све животиње, на основу честих
болести стоке у УАЕ; имплементација планираног програма одгоја за све
животиње на основу захтева фирме; рад у било које доба, по позиву, када
се ради о хитним случајевима, доступност ноћу и преко викенда, ротација
дежурства; обезбеђење одговарајуће папирологије за животиње које се
шаљу у иностранство, као и убацивање идентификационих микрочипова;
ажурирање евиденције; контакти, консултације и обраћање другим професионалцима у оквиру индустрије; прегледање одређених животињских
производа како би се осигурала безбедност људске употребе; обезбеђење
клиничке подршке разноврсној животињској популацији; учешће у бризи
о животињама, присуствовање састанцима, преглед протокола, подршка
непрекидном процесу ревизије заједно са проценом могућности; инструкције и помоћ у специјалној бризи и третману животиња; брига да програми
и студије буду усклађени са локалним и федералним законским стандардима
за хуманост; припрема и чување разне евиденције и извештаја у вези са консултацијама и дијагностичким одлукама у складу са важећим смерницама и
политиком компаније; управљање здрављем животињских колонија у складу са најбољим стандардима у пракси, развој и анализа програма за чување
лабораторијских животиња, саветовање у вези са управљањем колонијама
и гајењем животиња; праћење напретка у бризи о животињама и третирању животиња, хируршким и истраживачким техникама; учешће и помоћ
по питању текућег система контроле квалитета за истраживање животиња;
ревидирање метода и процедура како би се постигли жељени резултати и
испунили тренутни стандарди.

Управник фарме
Образовање: дипломирани или мастер пољопривредни инжењер.
Опис посла: задужен за врсту и количину усева који ће се сејати на фарми,
у зависности од сезоне; надгледа целокупан пословни аспект и пословање
фарми; управља различитим активностима на фарми, као што су садња,
усеви, наводњавање, истраживање и развој, радионица, општи послови и
одржавање.
Радно искуство: 10 година професионалног искуства као управник фарме
у области пољопривреде, вођење газдинства на отвореном пољу.
Услови: знање енглеског језика - виши ниво; рад на рачунару.
Кључне одговорности: планирање буџета и производње усева, одржавање напретка фарме у складу са буџетом, параметрима и циљевима компаније; надгледање и организовање поправки и одржавања зграда на фарми,
машина и опреме, набавка инвентара; учешће у техничком аспекту унајмљивања и процене кандидата за тим радника на фарми заједно са одељењем
за људске ресурсе; одржавање и надгледање квалитета приноса обрадивих
усева; студије и реакције засноване на импликацијама временских услова
и припрема планова за непредвиђене случајеве; брига да су производи
спремни у роковима за продајна места и продају надметањем; брига да су
активности на фарми у складу са политиком компаније и државним прописима; надгледање и брига о здрављу и добробити животиња, уколико их има
на фарми; надгледање и бележење свих приноса и искоришћености земље
како би се достигли циљеви и испунили планови компаније; заштита средине и очување биодиверзитета; усмеравање и планирање активности у смислу садње, обраде и жетве специјалних усева, као што су пшеница, луцерка,
сено и други усеви, као и примена знања о карактеристикама гајења појединачних усева, земљишта, климе и услова на тржишту; одржавање квалитета производње усева; увођење техника садње, обраде, наводњавања и
жетве усева; увођење техника ђубрења, употребе хербицида и пестицида
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као стандардних међународних метода које не загађују околину; демонстрирање и објашњавање техника рада на фарми и сигурносних прописа
и СОП-а руководству фарме; припрема буџета у зависности од приноса у
сваком пољу, како би фарма радила током сваке сезоне усева.

Агроном
Образовање: дипломирани пољопривредни инжењер.
Опис посла: задужен за побољшање процеса гајења усева на фарми и препоруку техника за повећање приноса.
Радно искуство: 5 година.
Најважније способности/вештине и знања: способност управљања
машинама на фарми; изврсно познавање политике и процедура пословања;
познавање биљака, усева и жетве; познавање ђубрива, хербицида и пестицида; компјутерска писменост (MS Office: Word и Excel); знање енглеског
језика; да се одлично уклапа у мултикултуралну радну средину; економичан; да у сваком тренутку има увид у принос усева.
Кључне одговорности: спровођење анализе земљишта; развој буџета за
наводњавање и анализе; праћење приноса појединачних усева; идентификација штетних корова у Пивоту, надгледање ситуације и контрола утицаја;
идентификација биљака, усева, болести, праћење ситуације и контрола утицаја; идентификација утицаја штеточина и контрола; одређивање буџета
путем одређивања клијавости биљака и количине ђубрива; спровођење
испитивања клијавости семена усева; број биљака по квадратном метру;
сади, култивише и жање специјалне усеве, као што су пшеница, луцерка,
сено и други усеви, примена знања о карактеристикама раста сваког усева, условима земљишта, клими и тржишту; одржавање високог квалитета
производње усева; помоћ у сејању, обради, наводњавању и жетви усева;
вожња и управљање машинама на фарми; примена ђубрива, хербицида и
пестицида по савету управника фарме; демонстрације и објашњења метода рада на фарми и мера безбедности новим радницима; надгледање свих
пољских усева и израда извештаја и препорука.

Пољопривредни лабораторијски техничар
Образовање: дипломирани хемичар или дипломирани инжењер пољопривреде или друга диплома из релевантне научне/техничке области.
Опис посла: Користи различите алате и процесе за анализу тла, воде и
биљака. Већи део посла подразумева извршавање рутинских процедура
тестирања. Прво добија и припрема узорке тла, воде, биљака или узорке
земљишта, затим испитује узорке користећи специјализовану опрему. Лабораторијски техничар поставља неопходне инструменте, врши подешавања
и спроводи одговарајуће тестове. Када су тестови завршени, бележи резултате и води детаљну евиденцију о закључцима. Такође, може бити задужен за тумачење резултата и извештавање одгајивача о истима, што може
подразумевати претварање података у графиконе и кратке прегледе. Поред
дужности спровођења тестова, задужен је за наручивање и набавку материјала, калибрацију, чишћење и одржавање лабораторијске опреме и поделу одговорности за дневне активности у лабораторији. У неким случајевима,
може бити задужен за излазак на поље и прикупљање узорака за тестирање
или поставку аутоматских станица за надгледање. Лабораторијски техничар
може радити на различитим задацима у складу са смерницама компаније.
Радно искуство: 3-5 година искуства у реномираној лабораторији; темељно познавање општих пракси и процедура које се користе у пољопривредној
лабораторији; темељно познавање опреме у пољопривредној лабораторији,
алата и потрошног материјала; темељно познавање мера предострожности и професионалних ризика у лабораторији; темељно познавање болести
биљака и одговарајућег лечење.
Услови: знање енглеског језика; рад на рачунару.
Кључне одговорности: поставка лабораторије и/или опреме за анализу
тла, биљака, воде, ђубрива и животиња, припрема локација за испитивање; извршава испитивања и експерименте и обезбеђује техничку подршку пољопривредним научницима у областима као што су истраживање,
производња, сервисирање и маркетинг; анализа карактеристика и захтева
(земљиште, вода и биљке); помаже научницима и другим пољопривредним
стручњацима у истраживању и доприносима у сврху побољшања пољопривредне ефикасности; прикупља узорке тла, воде, усева (биљна ткива), компоста, ђубрива, хемикалија и животиња (крв, храна) за лабораторијско
испитивање и анализу; калибрација микроскопа и инструмената за испитивање; развија процедуре испитивања; организује лабораторијске узорке и опрему; пружа подршку и помоћ пољопривредним научницима, што
подразумева и исправну евиденцију лабораторијских података; спроводи
испитивања и експерименте у сврху повећања приноса и квалитета усева
или у сврху повећања отпорности биљака на болести и инсекте; прима и
припрема лабораторијске узорке за анализу у складу са одговарајућим протоколима како би обезбедио ефикасно и ефективно складиштење, припрему
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и отклањање; бележи податке у вези са експериментима и истраживањем;
прикупља узорке усева или животиња како би се могло извршити тестирање; припрема кратке прегледе података, извештаја и анализа што подразумева резултате, графиконе и дијаграме како би документовао закључке
истраживања којима се тумаче резултати; подешава испитну опрему и припрема средину повољну за развој култура у складу са стандардним процедурама; користи лабораторијску опрему као што су спектрометри, уређаји
за одређивање азота, уређаји за узимање узорка из ваздуха, центрифуге и
уређаји за мерење ПХ како би се извршила испитивања; мерење и мерење
тежине састојака који се користе у испитивању; спроводи истраживање
болести биљака и инсеката; обезбеђује рутинску животињску негу као што
је мерење животиња, идентификација и помаже у процесу порођаја; надгледа и обучава пољопривредне техничаре; одговара на упите и захтеве
менаџмента - конкретне техничке информације; разматра резултате испитивања и анализира исте заједно са менаџерима; чува податке и друге досијее, као што су подаци о штетним отпадним материјама, подаци о употреби
хемикалија и дијаграми са локацијом опреме; припрема узорке или фотомикрографе за испитивање и анализу.

Руководилац радионичког одржавања
Образовање: дипломирани машински инжењер; дипломирани електроинжењер (смер електромеханика).
Опис посла: Одговоран је за развој сервисних радионица и одељења за
одржавање које је задужено за све пољопривредне машине и опрему; планирање и организовање свих активности одржавања на фарми, поправки,
израде, варења у оквиру свог поља одговорности; одговоран за најефикаснију употребу свих ресурса који су на располагању. Набавка, инспекција и куповина целокупне опреме и резервних делова правовремено и на
исплатив начин. Развој, имплементација и управљање стандардним радним
процедурама и програмима превентивног одржавања; планирање замена
у широком опсегу пољопривредне и индустријске опреме. Подршка и надгледање изградње и одржавања складишних и других објеката на фарми на
различитим локацијама. Управљање свим областима одржавања (механике,
електрике, објеката, хладњача, наводњавања), како би се обезбедила радна
ефикасност и успешно вођење јединице.
Радно искуство: 5-10 година у оквиру области радионице за одржавање,
са великим искуством у руковођењу сервисне радионице и одржавања.
Услови: знање енглеског језика; рад на рачунару.
Кључне одговорности: одговорност за спектар задатака који подразумева руковођење, организационо структурирање, међуљудске односе, обуку,
планирање рада, поједностављивање рада и методе побољшања; развој
стандарда - перформансе као мере за повећање квалитета и квантитета
услуге како би се испунила очекивања компаније; дневно надгледање перформанси свих јединица и брига да јединице послују у оквиру смерница;
идентификација проблема, надгледање и процена перформанси особља
укључујући и предраднике у радионици/супервизоре, механичаре, монтере
и целокупно особље, уз обезбеђење савета и подршке како би се омогућило
да они и њихове јединице постигну тражени ниво учинка; координација са
предрадником у радионици и супервизорима на одмору/у одсуству као и расподела људства како би се обезбедила адекватна присутност на локацији у
сваком тренутку; информисање управника фарме у сваком тренутку о релевантним информацијама у вези са одржавањем на фарми у оквиру поља
одговорности; помоћ генералном директору фарме у годишњим припремама и расподели буџета ради одобрења управног одбора; брига о вођењу
евиденција о квалитету перформанси на фарми, анализа закључака изведених из евиденција, извештавање о истим; извршавање других задатака или
специјалних пројеката по захтеву генералног директора фарме; директно
надгледање инвентара, целокупне опреме на свим локацијама и одржавање
добрих односа са продавцима.

Предрадник за усеве
Образовање: пожељна средња стручна спрема из области пољопривреде.
Опис посла: предрадник за усеве треба да надгледа рад радника како би
исти текао по плану; одговоран је за проверавање усева, наводњавања,
рада фармера и машина, као и надгледање квалитета усева, биљака и чистоће поља и фарме у целини.
Радно искуство: 5 година професионалног искуства у пољу, употреба свих
машина за пољске радове.
Услови: знање енглеског језика; рад на рачунару.
Кључне одговорности: Основна одговорност предрадника за усеве је
брига да радници извршавају задатке у складу са распоредом. Одговоран
је за: проверу радног распореда код супервизора, додељивање дужности
радницима у складу са њиховим способностима, надгледање раста усева,
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надгледање система за иригацију и квалитета поља из различитих аспеката
током бербе, решавање проблема са радницима на фарми и операторима
машина; пружа помоћ управнику фарме по питању процене учинка лица
које надгледа. Поред бриге о распореду, мора да обезбеди и квалитет рада.
Одговоран је да обезбеди основну обуку нових радника за рад на машинама,
на различитим локацијама, те да их упозна са мерама безбедности. Мотивисање радника да раде са већом ефикасношћу и брига да се активности
заврше у складу са роковима. Одговоран је за препоруку обуке за операторе
у складу са њиховим потребама.

Пољопривредни лабораторијски техничар
Образовање: минимум средња стручна спрема (пољопривредни техничар,
хемијски лаборант, лаборант биологије).
Опис посла: Пољопривредни лабораторијски техничар изводи испитивања
и експерименте и обезбеђује техничку подршку управнику фарме и другим
агрономима, истраживачима, у областима као што су: истраживање, развој и производња; поставља и одржава лабораторијску опрему и прикупља
узорке животиња или усева. Припрема узорке и бележи податке како би
помогао научницима у биолошким или другим сличним експериментима у
оквиру природних наука.
Радно искуство: 5 година у пољопривредној лабораторији.
Услови: знање енглеског језика; рад на рачунару.
Кључне одговорности: Пријем и припрема лабораторијских узорака за
анализу, праћење одговарајућих протокола како би се исти ефикасно и
ефективно чували, припремали и уклањали. Бележење података у вези са
експериментима, истраживањима и бригом о животињама. Прикупљање
узорака са животиња или усева како би се обавило испитивање. Припремање сажетих података, извештаја и анализа који подразумевају резултате,
дијаграме и графиконе у сврху документовања резултата и закључака истраживања. Подешавање испитне опреме, припрема средина погодних за развој култура у складу са стандардним процедурама. Употреба лабораторијске
опреме, као што су: спектрометри, апарати за одређивање азота, уређаји
за узимање узорка ваздуха, центрифуге и PH-метри за извођење испитивања; мерење и мерење тежине састојака који се користе у испитивању или
у друге сврхе, као што је исхрана животиња. Обезбеђење воде и хране за
стоку и лабораторијске животиње, бележење података о њиховој потрошњи
хране. Сађење семена у одређеним областима и пребројавање биљака које
су никле, како би се одредила клијавост. Надгледање активности за контролу корова и штеточина, укључујући и идентификацију штеточина и корова,
одабир хемикалија и методе примене, распоред примене и обука људства.
Мерење и означавање парцела, орање, тањирање, изравњавање и друге
врсте припреме земље за култивисање усева, воћњака и винограда. Истраживање болести инсеката и биљака. Испитивање животиња и узорака ради
утврђивања присуства болести и других проблема. Осмишљавање метода
за гајење културе и контролисање средине везано за биљке за које су смернице штуре или уопште не постоје. Постављање лабораторијске и теренске
опреме, припрема локације за испитивање. Пресађивање дрвећа, поврћа и/
или биљака у оквиру хортикултуре. Надгледање и обука пољопривредних
техничара и радника на фарми у узимању узорака. Припрема и презентација
извештаја о пољопривредним испитивањима.

Механичар у радионици
Образовање: механичар/сервисни механичар за пољопривредне машине.
Опис посла: дијагностикује, поправља или ремонтује пољопривредне
машине и возила, као што су: трактори, берачи, опрема за обраду млека и
системе за наводњавање.
Радно искуство: 3 године професионалног искуства у области одржавања
пољопривредних машина.
Услови: знање енглеског језика, рад на рачунару.
Кључне одговорности: вођење евиденције о поправкама и употребљеним деловима; склапање машина и опреме након поправке, активности
испитивања, подешавања (ако је потребно); одржавање, поправке и
ремонт пољопривредних машина и возила, као што су: трактори, берачи
и системи за наводњавање; прегледање и дијагностика кварова машина,
читање извештаја о инспекцији и саветовање са корисником машине; растављање дефектних машина ради поправке, користећи ручне алате; испитивање и замена електрокомпоненти и каблаже, уз употребу инструмената
за мерење, опреме за лемљење, стега, опреме за варење, брусилица или
тестера; чишћење и подмазивање делова на пољопривредним машинама
и опреми; вожња камиона за превоз алата и опреме за велику машинерију
или поправке на локацији; рутинско одржавање опреме и одређивање кад и
какво одржавање је неопходно; употреба посебних масти и лубриканата на
основу спецификација за сваку машину.

Бесплатна публикација о запошљавању

Радник општих послова на фарми - усеви
Образовање: пожељна средња стручна спрема из области пољопривреде.
Опис посла: примењује пестициде, хербициде и ђубриво на усеве; сади,
одржава и жање усеве; поправља објекте на фарми и ограде; управља
машинама и другом опремом за обраду; пружа сезонску помоћ; наводњава
усеве; одвози производе до продајног места.
Радно искуство: 3-5 година искуства у општим пољопривредним радовима.
Услови: знање енглеског језика; рад на рачунару.
Кључне одговорности: копање и садња семена или ручно пресађивање;
ручно брање воћа и поврћа; вођење евиденције о усевима, нпр. употреба
пестицида, принос и трошкови; идентификација биљака, штеточина и корова ради одабира и примене пестицида и ђубрива; обавештавање фармера
и управника фарме о напретку усева; утовар пољопривредних производа
у камионе и вожња камиона до продајног места или складишта; припомоћ
возачима трактора, коришћење прикључних машина и самоходних машина
за орање, дрљање и ђубрење земљишта; садња, култивација, прскање и
жетва усева; учешће у прегледу, оцењивању, сортирању, складиштењу и
третирању усева након жетве; мање поправке на објектима на фарми, оградама и другим зградама; мање поправке и одржавање чистоће на возилима
на фарми, алата и машинске опреме; помоћ у постављању и руковању иригационим системима; примена пестицида, хербицида или ђубрива на усеве;
чишћење и одржавање канала за наводњавање; усмеравање и надгледање
повремених и сезонских радника током сејања и жетве.
ОСТАЛО
На оглас се могу јавити незапослени и запослени кандидати, без обзира
да ли су пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање.
Потребна документација: радна биографија/CV на српском и енглеском језику (додатне доказе изабрани кандидати ће доставити у договору
са послодавцем).
Начин конкурисања: Радну биографију доставити на e-mail: zaposljavanje@
nsz.gov.rs или путем поште на адресу: Национална служба за запошљавање,
Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: Уједињени Арапски
Емирати, _______ (назив радног места за које се конкурише“. (Неопходно је
определити се за један од понуђених начина достављања радне биографије).
Информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, путем телефона. Рок за достављање радних биографија: до 10.11.2013.године.

ЈП „ЗООЛОШКИ ВРТ“ БОР
19210 Бор, Др Миловановића бб

Ветеринар

на одређено време
УСЛОВИ: ВСС, VII степен, ветеринарски факултет - доктор ветерине, 1
година радног искуства, положен стручни испит. Поред наведених услова,
кандидат је дужан да достави извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду да
није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова. Одговарајућа
здравствена способност се доказује лекарским уверењем, након доношења
одлуке о избору. Пријаву са доказима о испуњавању услова огласа доставити на адресу: ЈП „Зоолошки врт“, Бор, Др Миловановића бб, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве поднете по истеку
рока и пријаве поднете без потребних доказа неће се разматрати.

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.
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„АLMEX“ DOO

26000 Панчево
тел. 013/306-500
e-mail: zaposlenje@аlmex.rs

Руководилац комерцијалних послова у служби
пољопривредних производа
Опис посла: руковођење службом, праћење кретања цена пољопривредних
производа, праћење кретања цена репроматеријала, контрола стања залиха, координација рада службе и сарадње са осталим службама у систему,
одговоран је за тачност и и исправност документације службе, подношење
месечних извештаја.
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме, пољопривредне или економске
струке или адекватно искуство на траженој позицији, пожељно искуство у
трговини прехрамбених производа, односно у комерцијали пољопривредних и/или прехрамбених производа, обавезно радно искуство у комерцијалним пословима минимум 3 године, обавезно радно искуство на руководећим
позицијама минимум 2 године, знање рада на рачунару, знање енглеског
језика, добре организационе способности и вештине преговарања, возачка дозвола „Б“ категорије-активан возач. Конкурс је отворен до 08.11.2013.
године.

Дипломирани инжењер сточарства
Опис посла: планира, организује и руководи пословима на фарми, стара се
о правилној и благовременој примени свих потребних мера на фарми, стара
се о правилној и економичној потрошњи материјалних средстава на фарми,
организује и контролише посао на фарми.
УСЛОВИ: висока стручна спрема-пољопривредни факултет, смер сточарство, потребно радно искуство у вођењу фарме крава, познавање рада
на рачунару, пожељно знање енглеског или немачког језика, поседовање
возачке дозволе „Б“ категорије.

Дипломирани инжењер заштите биља
Опис посла: одређивање врсте и количине пестицида, планирање мера
заштите биља, брига о ефикасности и економичности примене пестицида,
примена нових технологија у заштити биља, набавка пестицида, израђивање месечних извештаја о раду, припремање предлога сетвене структуре.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде
за заштиту биља, 3 године радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару, знање енглеског или немачког језика, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије-активан возач.

Руководилац ратарства
Опис посла: планира, организује и руководи пословима у процесу ратарске
производње, стара се о правилној и благовременој примени свих агротехничких мера, стара се о правилној и економичној потрошњи материјалних
средстава у ратарству, подноси месечне извештаја о раду службе.
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме, пољопривредне струке-ратарство, 3
године искуства у струци, познавање рада на рачунару, знање енглеског или
немачког језика, возачка дозвола „Б“ категорије-активан возач.
ОСТАЛО: Конкурси за дипл. инжењера сточарства, дипл. инжењера заштите
биља и руководиоца ратарства отворени су до 01.12.2013. године.

Најкраћи пут
до посла

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.

Б е о г ра д
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
11000 Београд, Хаџи Милентијева 62
тел: 011/2433-025

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

Наставник математике
са 45% радног времена

Наставник грађанског васпитања

са 33% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

Наставник шпанског језика

са 33% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са неплаћеног одсуства

Наставник биологије

са 70% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

Наставник физичког васпитања

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

Спремачица
УСЛОВИ: прописани Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Пријаве слати на наведену адресу школе.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“

УСЛОВИ: 1. високо образовање, сходно чл. 8. Закона о основама система
образовања и васпитања - приложити оверену фотокопију дипломе; 2. да
је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са децом лекарско уверење не старије од 6 месеци; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања; 4. уверење да није под истрагом - прибавља школа службеним путем; 5. уверење о држављанству - оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; 6. извод из матичне књиге рођених
- оверена фотокопија. Услови су у складу са чл. 8. и 120. Закона о основама
система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 55/13). Рок за предају
докумената је 8 дана од дана објављивања публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Контакт особа
је секретар школе, Доротеа Радовановић.

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 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;
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 тач. 1,
4 и 5 (оригинали или оверене фотокопије) 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. У погледу врсте стручне спреме кандидат мора да испуњава услове прописане 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, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013).

ОШ „СТАНКО МАРИЋ“

Радник на одржавању опреме и машина у школској
радионици

Секретар

УСЛОВИ: V степен стручне спреме у звању механизатор специјалиста. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

11080 Земун, Првомајска 79
тел:011/2196-149

Професор физичког васпитања

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5
тел: 011/8409-308
stankomaric@gmail.com

на одређено време до повратка раднице са боловања преко 60
дана
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење и 97/2008) почев од 10.09.2005. године и на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање; стечено
звање: послове секретара може да обавља дипломирани правник - мастер
или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године; положен стручни испит за
секретара; 2. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; 3. држављанство РС; 4. непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Докази о
испуњености услова наведени под тачкама 1 и 3 подносе се уз пријаву на
конкурс. Услов наведен под тачком 2 прибавља установа по службеној дужности. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. молбу са кратким биографским подацима; 2. извод из матичне књиге рођених; 3. доказ о
држављанству РС (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); 4. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 5. уверење надлежног
суда да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци); 6. оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за секретара. Сва приложена документа морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за
пријаву на оглас је 8 дана од дана обајвљивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс, а у складу са чланом 130 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања. Пријаве слати на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у управи Основне школе „Станко
Марић“ и путем телефона: 011/8409-308.

на одређено време ради замене одсутног запосленог

ГИМНАЗИЈА

11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-366

Професор математике
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 14/13) и да испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013). Уз пријаву на конкурс доставити (оригинал или оверене
фотокопије): диплому, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, 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, односно да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу. Доказ да кандидат зна српски језик, на ком се
остварује образовно-васпитни рад, достављају кандидати који образовање
нису стекли на српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаву на конкурс доставити на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

11000 Београд, Вељка Дугошевића бб
тел. 011/2415-455

Директор

на период од 4 године

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД“
11210 Београд, Панчевачки пут 39

Наставник стручних предмета (Обрада меса, Исхрана
људи, Припрема јела на жару)
на одређено време - замена помоћника директора, са 40%
радног времена

Наставник стручних предмета (Производња хлеба,
Здравствена безбедност хране, Сировине у пекарству)

на одређено време - замена запослене до повратка са боловања
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: 1) 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; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је

Бесплатна публикација о запошљавању

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

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

11000 Београд, Вељка Дугошевића бб
тел. 011/2415-455

Наставник медицинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник гинекологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије.

Наставник инфектологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектологије.

Наставник хирургије
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста хирургије.

Наставник здравствене неге
2 извршиоца

Наставник хемије
Хигијеничар
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: За радна места наставника, кандидат треба да има одговарајуће
образовање предвиђено Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
и да испуњава услове предвиђене Законом о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву и биографију приложити: уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; оверен препис фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 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; уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење о здравственом стању); уверење о положеном стручном
испиту (лиценци), уколико је кандидат (наставник) исти положио. У поступку одлучивања о избору наставника врши се претходна провера способности
(уверење о здравственом стању подноси се пре закључења уговора о раду).
Уверење да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела прибавља школа. Сва документа се подносе у овереним фотокопијама, не старијим од 6 месеци. Пријаве са наведеном документацијом предати
у секретаријату школе, у времену од 09,00 до 14,00 часова или послати на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Васпитач - приправник
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама од три
године, више образовање (педагошка академија за васпитаче, учитељски
факултет - студијски програм за образовање васпитача у предшколским
установама), познавање језика на ком се изводи васпитно-образовни рад,
без обзира на радно искуство. У радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава услове предвиђене чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13).
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној
спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених, ако кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе.
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Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа. Поред
општих услова предвиђених законом, неопходно је познавање језика на
ком се изводи васпитно-образовни рад. Потребна документација: уз пријаву
доставити - оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, као
и оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, а ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да достави
уверење да је положио испит из српског језика са методиком, по програму
одговарајуће школске установе.

Медицинска сестра на превентивно-здравственој
заштити

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - педијатријског смера. Поред општих услова предвиђених законом неопходно је познавање језика на ком се одвија васпитно-образовни рад. Потребна документација: уз пријаву доставити - оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи, оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије, као и оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, а ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику
потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика са
методиком, по програму одговарајуће школске установе.

Возач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, са радним искуством. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном III степену стручне
спреме, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не
старије од шест месеци. Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, без обзира на
радно искуство. Потребна документација: оверена фотокопија сведочанства
о завршеној основној школи, оверена фотокопија уверења о држављанству,
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати на адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Асистент за ужу научну област Менаџмент и
специјализоване менаџмент дисциплине
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Организација
пословних система
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Софтверско
инжењерство
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Маркетинг, односи с
јавношћу и мултимедијалне комуникације
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Информациони системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће
области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију; диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области; потврду о уписаним докторским студијама; о прихваћеној теми докторске дисертације;
списак радова и саме радове. Сви прилози достављају се у електронској
форми на CD-у. Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији
послова на Факултету. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД“
11000 Београд, Делиградска 31
тел. 011/2684-585

Наставник математике

без лиценце (приправник), на одређено време од 12 месеци

Наставник математике

без лиценце, на одређено време ради замене запослене, до
њеног повратка на рад
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар
за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар;
дипломирани математичар - математика финансија; мастер математичар;
мастер професор математике. Лице из алинеје седме и осме мора имати
претходно завршене основне академске студија на студијским програмима
из области математике и примењене математике (са положеним испитом из
предмета: Геометрија или Основи геометрије).

Наставник рачунарства и информатике

без лиценце, на одређено време ради замене запослене, до
њеног повратка на рад
УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар;
професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарства и информатике; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови,
осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови, осим
индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације заинформационе системе
или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани
економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и
информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информатика;
дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани 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 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 Објективно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика.

Наставник географије

без лиценце, са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године, ради замене часова помоћника директора
школе
УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ; професор историје
- географије; мастер географ; мастер професор географије; мастер професор географије и информатике; мастер професор биологије и географије.
Лице из алинеје четврте до седме мора имати претходно завршене основне
академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ,
професор географије, двопредметне студије биологије и географије.

Наставник психологије

без лиценце (приправник), са 40% радног времена, на
одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани школски психолог - педагог;
дипломирани психолог; мастер психолог.

Наставник хемије

без лиценце (приправник), са 45% радног времена, на
одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; професор биологије хемије; професор физике - хемије; дипломирани инжењер хемије, аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биоенергетски смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој;
дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; мастер хемичар; мастер
професор хемије.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник практичне наставе (вежби) здравствене
неге деце

без лиценце, са 50% радног времена, на одређено време ради
замене запослене, до њеног повратка на рад

Наставник практичне наставе (вежби) здравствене
неге деце
без лиценце (приправник), са 50% радног времена, на
одређено време од 12 месеци

Наставник практичне наставе (вежби) здравствене
неге деце раног узраста
без лиценце (приправник), са 50% радног времена, на
одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; 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 (педијатријска
сестра-техничар), а лице из алинеја осме до дванаесте треба да има и претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Библиотекар - стручни сарадник

без лиценце (приправник), на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: 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 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 компаративиста и библиотекар; мастер библиотекар
- информатичар; мастер филолог (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика); мастер професор језика и књижевности (главни
предмет, односно профил: библиотекарство и информатика).

Наставник физичког и здравственог васпитања

без лиценце, са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године, ради замене часова помоћника директора
школе

Наставник физичког и здравственог васпитања

без лиценце (приправник), на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке
културе; професор физичке културе; мастер професор физичког васпитања
и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Наставник практичне наставе (вежби) инфектологије
са негом

без лиценце, са 50% радног времена, на одређено време ради
замене запослене, до њеног повратка на рад

Наставник практичне наставе (вежби) инфектологије
са негом
без лиценце (приправник), на одређено време од 12 месеци

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; виши медицински техничар. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство
и социјална заштита, а лице из алније девете до тринаесте треба да има и
претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Спремачица

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Обавезно доставити: пријаву, диплому (оверен препис - не старији
од 6 месеци), уверење о држављанству (оверен препис - не старији од 6 месеци). Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног професора за
ужу научну област Социјална медицина
Наставник за избор у звање редовног професора за
ужу научну област Интерна медицина (хематологија)
Наставник за избор у звање редовног професора за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом
(анестезиологија са реаниматологијом)
2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Медицинска физиологија

Сарадник за избор у звање асистента за ужу научну
област Хемија у медицини
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, хемијски или фармацеутски факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу научну
област Медицинска и клиничка биохемија
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за ужу научну
област Статистика и информатика у медицини
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави за ужу научну област
Фармакологија, клиничка фармакологија и
токсикологија

на одређено време од 5 година

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Неурологија

Сарадник у настави за ужу научну област Медицинска
физиологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Радиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Офталмологија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факутлет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Београду.

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Гинекологија и акушерство

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског
факултета у Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова
конкурса (у складу са Статутом Медицинског факутлета и Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду) подносе се писарници Медицинског факутета, на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Интерна медицина (геронтологија)

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом
(дечја хирургија)

Доцент за ужу научну област Пословна економија и
менаџмент - међународни бизнис и менаџмент

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом
(ортопедија)

Доцент за ужу научну област Међународни економски
односи - економика Европске уније и Међународно
пословно финансирање на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија-васкуларна хирургија)

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду,
Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и критеријума за стицање звања наставника и сарадника на
Економском Факултету у Београду.

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија)

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачуноводство и пословне финансије - финансијско
рачуноводство, теорија и политика биланса и биланси
предузећа и банака

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

на одређено време од 5 година

на одређено време од 1 године

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Хистологија и ембриологија

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образовању, Статутом
Факултета, Правилником о ближим условима за избор сарадника Факултета и Критеријумима за стицање звања наставника и сарадника Економског
факултета.

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Офталмологија

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова, достављају се на наведену адресу Факултета, соба бр. 139, у року од 15 дана
од дана објављивања.

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Интерна медицина (нефрологија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факулет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Београду.
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ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/3637-421

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“,
мења се у називу радног места, тако што уместо: наставник у звању
доцента за ужу научну област Друштвена географија, на одређено
време од 5 година, треба да стоји: наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну област Друштвена географија,
на одређено време од 5 година. Остали услови конкурса су непромењени.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 16
тел. 011/301-87-02

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога, да има
дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит за наставника,
педагога или психолога, положен испит за директора установе, најмање 5
година радног искуства на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да није осуђиван за кривична дела из чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања, да је држављанин
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Уз пријаву приложити: биографију са прегледом
кретања у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога и психолога, потврду о радном стажу у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, потврду од суда да се против њега не води истрага, лекарско уверење
- не старије од 6 месеци којим доказује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (прилаже се пре закључења
уговора о раду). Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа
службеним путем. У разматрање ће се узети и пријаве кандидата који не
приложе доказ о положеном испиту за директора школе. Изабрани кандидат
који нема положен испит за директора школе, дужан је да положи испит у
року од годину дана од дана ступања на дужност. Пријаве се подносе на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник страног језика (сва звања) за ужу научну
област Енглески језик
УСЛОВИ: VIII, VII/2 или VII/1 степен стручне спреме, филолошки факултет,
смер енглески језик и књижевност.

Сарадник у настави за ужу научну област Гајење шума
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00,
шумарски факултет, одсек шумарство.
ОСТАЛО: Избор наставника страног језика се врши на период од 4 године,
редовних професора на неодређено време, а сарадника у настави на период
од 1 године. Остали услови за избор наставника и сарадника утврђени су
Законом о вискомом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника
Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге
рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарате радова...), достављају се надлежној служби на адресу Факултета, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Опште машинске конструкције, група предмета Дизајн
у машинству
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
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 35, соба
бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“
11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-388

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Дубони

Наставник математике
са 22% радног времена

Наставник физике

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

Наставник физике

са 90% радног времена, на одређено време

Наставник хемије

са 30% радног времена (20% за рад у издвојеном одељењу у
Дубони и 10% у матичној школи)

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Дубони

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Шепшин, на одређено време

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 55% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу Дубона и Шепшин

Наставник енглеског језика - други циклус
на одређено време

Наставник руског језика

на одређено време, са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечен на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), почев од 10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од најмање 4 године, стечено до 10.09.2005. године или
стечено високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању
од 3 године или вишем образовању, образовање из психолошких, педагошких и методичких дициплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи у наведеном занимању, у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, да
је кандидат држављанин Републике Србије, да није осуђиван 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, да има психичку, здравствену и физичку способност за рад са ученицима. Уз молбу кандидат прилаже: оверену копију
дипломе, оверену копију уверења о држављанству, оверену копију извода
из матичне књиге рођених, потврду да је положио испите из психологије и
педагогије у складу са чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве слати на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
11000 Београд, Милића Ракића 1
тел. 011/2886-150, 3474-075

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку
2 извршиоца

УСЛОВИ: У погледу стручне спреме, кандидати треба да испуњавају услове
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилнику о врсти стручне спреме наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи.
Уз пријаву кандидат прилаже следећу документацију: биографске податке,
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, извод из матичне књиге
држављана, извод из матичне књиге рођених и уверење да се против њега
не води истрага и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврду прибавља школа). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децома и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, у року од 8 дана, са назнаком: „За конкурс“.

Шанса за
младе

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и доказ да је кандидат прошао
обуку за педагошког асистента. Уз пријаву кандидат прилаже следећу
документацију: биографске податке, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, извод из матичне књиге држављана, извод из матичне књиге
рођених и уверење да се против њега не води истрага и да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврду прибавља
школа). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децома и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, у року од 8
дана, са назнаком: „За конкурс“.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
СРЕДЊА
ЗАНАТСКА ШКОЛА
клијената
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник практичне наставе за фризере

у подручју рада личне услуге, на одређено време ради замене
радника на боловању

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

УСЛОВИ: женски или мушки фризер, са положеним специјалистичким испитом, наставници поред наведне стручне спреме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипл. дефектолога.

Спремачица

на одређено време ради замене раднице на боловању

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених услова у погледу стручности,
кандидати треба да испуњавају и друге посебне услове: да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да имају
држављанство РС, уверење 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 са кратком биографијом, кандидат треба да достави и оверене фотокопије докумената којима доказује да испуњава услове конкурса (диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених). Доказ да је кандидат психички,
физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције прибавља
школа по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњености услова
подносе се на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Асистент за ужу научну област Практично богословље

Шанса за младе

УСЛОВИ: сходно члану 72 Закона о високом образовању: да је студент докторских студија (VII/1) или магистар наука (VII/2) коме је прихваћена тема
докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 8; да показује смисао за наставни рад. Остали
услови конкурса су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у Београду и
Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и
стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми и/или
доказ о уписаним докторским студијама односно прихваћености теме докторске дисертације, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, подносе се на адресу: Универзитет у
Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Школа је знање,
посао је занат

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО САНИТАРНА ШКОЛА

СТУДИЈА
„ВИСАН“
ОбукеСТРУКОВНИХ
и субвенције
(за запошљавање)
Тошин бунар 7а, 11080 Београд
тел. 011/307-6470
skola@vzsvisan.com, www.vzsvisan.com

Информатичар
УСЛОВИ: висока стручна спрема из области информационих технологија;
најмање 3 године радног искуства у струци. Кандидат треба да има следеће
карактеристике: одговорност и посвећеност раду; способност самосталног
рада и рада у тиму; способност предлагања нових идеја; аналитичко размишљање. Пријаве на конкурс, са биографијом и прилозима којима доказује
да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ БЕОГРАД
Пригревица 118, 11080 Земун - Београд
тел. 011/3713-000
www.ipb.ac.rs

Аналитичар материјално-финансијских послова
на одређено време до 12 месеци

Опис посла: планирање и имплементација међународних и националних
научних пројеката, управљање буџетом пројекта, мониторинг и евалуација
пројекта, израда извештаја, пријем и контрола улазних и излазних фактура
и њихове евиденције у књигама, обрачун и исплата по уговорима о делу,
уговорима о привременим и повременим пословима и др, обрачун и ликвидација путних налога за путовања у земљи и иностранству, контрола и
ликвидација рачуна за исплату и наплату из благајне, припрема документације за књижење и пореске пријаве, обављање и других послова по налогу
директора.

Прави људи
на правим
пословима

УСЛОВИ: седми степен стручне спреме, друштвене науке; радно искуство:
минимум две године на раду у области пројект менаџмента у међународном окружењу; рад на рачунару: напредно знање; страни језик: енглески,
немачки - комуникацијски ниво; познавање пореских и других финансијских
прописа; одлично познавање пројект менаџмент техника и алата; комуникативност, ажурност и способност давања приоритета задацима. Пријаве са
доказима о испуњавању услова слати на и-мејл: diana@ipb.ac.rs, у року од
осам дана од дана објављивања огласа.

Запослимо Србију
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ ПАЛИЛУЛА

ОСТАЛО: Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично, од 9 до 15 часова.

Васпитач

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА

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

2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним студијама у трајању од најмање четири године или више образовање
васпитача; кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
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; без обзира на радно искуство; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 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.

Медицинска сестра васпитач
са пробним радом од 6 месеци
7 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки
смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом - уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
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.

Медицинска сестра васпитач
16 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки
смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом - уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
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.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена,
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије); високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, у складу са Законом; поседовање лиценце - обавезно полагање испита; 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; филозофски факултет, група за педагогију; пожељно радно искуство у предшколској установи; посебна здравствена и психофизичка способност за рад
са децом предшколског узраста; уверење о здравственој способности; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Медицинска сестра васпитач

на одређено време ради замене боловања
дужег од 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа, занимање - медицинска сестра васпитач, обавеза полагања испита за лиценцу. Документација коју је потребно
доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених, држављанство, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом.

Васпитач

на одређено време ради замене боловања
дужег од 60 дана
7 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, обавеза полагања испита за лиценцу. Документација коју је потребно доставити: молба,
оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, држављанство, потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2671-861

Радник на одржавању чистоће у објектима спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа и одговарајућа стручна
оспособљеност у трајању од 6 месеци.

Дефектолог - васпитач приправник
на одређено време до 2 године
4 извршиоца

УСЛОВИ: II, I степен високих студија, дефектолошки факултет, олигофренолог, соматопед.

Дефектолог - васпитач

на одређено време преко 60 дана, а најдуже до 6 месеци
12 извршилаца
УСЛОВИ: II, I степен високих студија, дефектолошки факултет, олигофренолог, соматопед.

Радник на припреми пецива - колача, пекар посластичар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, КВ пекар - посластичар.

Радник на припреми пецива - колача, пекар –
посластичар

на одређено време преко 60 дана, а најдуже до 6 месеци
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, КВ пекар - посластичар.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: II степен високих студија - VII степен стручне спреме, I степен
високих студија - ВШС, виша економска школа или IV степен стручне спреме, средња економска школа, радно искуство 5 година у струци у буџетским
установама, организациона способност, вештине и познавање тимског рада,
вештина професионалне комуникације, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Писане пријаве слати искључиво поштом на наведену адресу, са
назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и уверење о држављанству. Фотокопије морају
бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је дужан да пре
заснивања радног односа достави лекарско уверење и санитарну књижицу.
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ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

11070 Нови Београд, Булевар уметности 31

Друштвена одговорност
Наставник математике

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ

Наставник биологије

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.

Сервирка
УСЛОВИ: основна школа и стручна оспособљеност за рад у кухињи.
ОСТАЛО: Кандидати треба да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву се подноси доказ о
одговарајућем образовању, уверење о држављанству и доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ГИМНАЗИЈА „Др КОСТА ЦУКИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81

Наставник физике

са 40% радног времена

нална служба
Наставник психологије
са 10% радног времена
пошљавање
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији,
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима,
држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити оверену копију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме, извод из матичне
књиге рођених и оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве слати на наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ограми
вништва –
е у пракси
Бор

ОШ „3. ОКТОБАР“
19210 Бор, 3. октобар 71

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године и поседовање образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, у складу са чл. 8 став 2 и 4 Закона. За наставника
разредне наставе потребна је следећа врста образовања: 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; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима; да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и
познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.

анса за
младе

Наставник француског језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године и поседовање образовања из психолошких, педагошких
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и методичких дисциплина, у складу са чл. 8 став 2 и 4 Закона. За наставника француског језика потребна је следећа врста образовања: 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 Францускијезик); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и познавање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.

Национална служба
за запошљавање
Спремачица

УСЛОВИ: основно образовање; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (није услов за заснивање радног односа); доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина; доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад); радна биографија
(осим за лица која први пут заснивају радни однос) - пожељно. Кандидати
ће бити подвргнути психофизичком тестирању, које спроводи Национална
служба за запошљавање, а које је обавезно за рад у васпитно-образовним
установама. Кандидат који буде изабран дужан је да пре потписивања уговора о раду школи достави лекарско уверење. Преписи и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати у
обзир. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потпуном документацијом донети лично или послати на адресу: 3. октобар 71, 19210 Бор,
са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/424-588

Наставник француског језика
Наставник француског језика
са 22,22% радног времена

Наставник историје

на одређено време са 95% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља
накнадно, пре закључења уговора о раду. Доказ онеосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву поднети: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Пријаву на конкурс са документацијом доставити лично или на адресу школе, у року од
осам дана од дана објављивања. Документација се подноси у оригиналу или
у овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне информације на број телефона: 030/424-588.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ“
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-068

Наставник клавира
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар - пијаниста.

Наставник клавира

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар - пијаниста.

Наставник гитаре
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар-гитариста.

Наставник солфеђа и теорије музике

на одређено време до повратка радника са функције в.д.
директора
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музички педагог.

Наставник клавира

за рад у издвојеном одељењу у Брзој Паланци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар - пијаниста.

Наставник клавира

са 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Брзој
Паланци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар - пијаниста.

Наставник корепетиције
са 50% радног времена

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“

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

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 1) да имају одговарајуће образовање,
односно стручну спрему 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), према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013) и Правилнику о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних програма у основној школи („Сл. гласник
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да знају језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања - 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. Кандидати су дужни
да уз пријаву на конкурс поднесу следећа документа: диплому (оверен препис или фотокопију), додатак дипломи или уверење издато од стране високошколске установе да поседују 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 и уверење о држављанству (не старије од 6 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. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса могу се поднети лично или поштом, на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар - пијаниста.

Клавирштимер

са 50% радног времена, за рад у матичној школи и издвојеном
одељењу у Брзој Паланци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; музичка струка.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити кратку биографију, диплому (оверен препис или фотокопију), извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Професор математике
3 извршиоца

Професор математике

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

19300 Неготин, Интернационалних бригада 57
тел. 019/542-735

Наставник математике

на одређено време, до повратка радника са дужности
директора школе

Наставник немачког језика
Наставник немачког језика
са 22% радног времена

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

Наставник грађанског васпитања

изборни предмет другог циклуса основног образовања и
васпитања, са 20% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време, до окончања судског поступка

са 33% радног времена

Педагог

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13), као и да
има одговарајуће образовање (професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013),
кандидати треба да испуњавају и услове у складу са чланом 8 став 2 и 4
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013), а кандидати за радно место наставника грађанског
васпитања треба да испуњавају и услове у складу са Правилником 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 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс, са основним подацима о себи,
кандидати су дужни да доставе: краћу радну биографију и следеће доказе
(оригинале или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци): 1) диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању - високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
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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, као и доказ (потврда,
уверење или други ваљан документ) о испуњавању услова из члана 8 став
4 и члана 121 став 9 и 10 ЗОСОВ, који предвиђају да 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 ЗОСОВ); 2) извод из матичне књиге рођених; 3) уверење о држављанству; 4) 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; 5) лекарско
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима подноси се школи пре закључења уговора о раду и 6)
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које, у року
од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава, упућује на претходну
психолошку процену способности. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена
способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), назначити у пријави када и где је извршена. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са потребним прилозима кандидати треба да
доставе непосредно или путем поште, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Наставник ликовне културе

ОШ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“
19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 542-737

са 75% радног времена

Наставник српског језика

Наставник српског језика

Наставник српског језика

Наставник немачког језика

Наставник немачког језика

са 50% радног времена
са 33% радног времена

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена

Наставник грађанског васпитања

у другом циклусу, са 75% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 даље: Закон), односно да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; има одговарајуће образовање. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 8 став 2 Закона: да поседују одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 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, као и образовање из члана 8 став 4 Закона, који предвиђа да 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, односно у складу са чланом 121 став
10 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. Кандидати за радна места од 1. до 4. треба да испуњавају и услове
у погледу степена и врсте образовања, прописане Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно кандидат
за радно место наставника грађанског васпитања у другом циклусу треба
да испуњава и услове у складу са Правилником 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 и
15/2013). Кандидат је дужан да достави пријаву са основним подацима о
себи, радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос)
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и следеће доказе (оригинале или оверене копије не старије од 6 месеци):
1) диплому или уверење о стеченом образовању; 2) у складу са чланом 8
став 4 Закона - доказ (уверење, додатак дипломи, потврда или други одговарајући документ) о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издат од стране
одговарајуће високошколске установе, односно у складу са чланом 121 став
10 Закона - потврду или други одговарајући доказ (документ) о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; 3) извод из матичне књиге рођених; 4) уверење о држављанству; 5) уколико кандидат није
стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о испуњености услова из члана 120
став 1 тачка 2 Закона, да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
прибавља школа. Директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року
од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена
психолошка процена способности кандидата (у периоду од 6 месеци пре
истека рока за пријаву на овај конкурс), назначити у пријави када и где је
извршена процена. Директор доноси одлуку о избору наставника у року од
8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности, за
рад са децом и ученицима. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве се могу предати поштом или непосредно на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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са 11% радног времена

Наставник немачког језика
са 33% радног времена

Наставник математике
са 22% радног времена

Наставник историје
са 5% радног времена

Наставник географије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: 1) да имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
број 11/12) и чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и
васпитања; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност; 3) да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми, потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности, из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве се
могу предати поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник основа дерматологије

са 10% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник математике

на одређено време до истека мандата директора школе

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 33 % радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар-професор математике, дипломирани математичар-примењена
математика, дипл. инжењер математике - са изборним предметом основи
геометрије, дипл. информатичар, професор хемије-математике, професор географије-математике, професор физике-математике,дипл. професор
математике-мастер, професор математике-теоријско усмерење, професор
математике-теоријски смер, професор информатике-математике, дипл.
математичар-теоријска настава, дипл. математичар за теоријску математику
и примену, дипл. математичар за рачунарство и информатику, дипл. математичар-информатичар, дипл. математичар-математика финансија, дипл.
математичар-астроном, дипл. математичар за математику економије, професор математике и рачунарства, професор биологије-математике, мастер
математичар, мастер професор математике (лице мора претходно имати
завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике и примењене математике са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије), дипл. математичар-мастер.

Наставник основа металургије
са 16% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер металургије, мастер инжењер металургије.

Наставник практичне наставе за образовни профил
рударски техничар и рудар у подземној експлоатацији
са 90% радног времена

Наставник практичне наставе за образовни профил
рударски техничар и рудар у подземној експлоатацији
са 30% радног времена

Наставник практичне наставе за образовни
профил руковалац механизацијом у површинској
експлоатацији
са 30% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер рударства, мастер инжењер рударства, претходно
завршене основне академске и мастер студије - студијски програм за рударско инжењерство, мастер инжењер рударства, претходно завршене основне
академске и мастер студије - студијски програм за рударско инжењерство,
односно за инжењерство нафте и гаса.

Наставник основа графичке технике
са 5% радног времена

Наставник технологије образовног профила
(технологија штампе)
са 10% радног времена

Наставник графичког обликовања и писма
са 10% радног времена

Наставник практичне наставе за техничара штампе
са 37% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер технологије - одсек графичког инжењерства, дипл.
графички инжењер.

матичне књиге рођених. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 2. и 5.
подносе се уз пријаву на оглас. Доказ о испуњености услова под 4. подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова под 3. прибавља установа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“, са назнаком: „За оглас“. Пријаве слати на
адресу: Техничка школа Бор, Београдска 10, 19210 Бор. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“
19335 Душановац
тел. 019/560-023

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, утврђених
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, даље:
Закон), односно да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има одговарајуће образовање. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 8 став 2 Закона,
што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, као и образовање из члана 8
став 4 Закона, који предвиђа да 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).
Кандидат треба да испуњава и услове у погледу степена и врсте образовања
прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013). Кандидат је дужан да достави пријаву на конкурс и следеће доказе (оригинале или оверене фотокопије): 1) диплому или уверење
о стеченом образовању; 2) извод из матичне књиге рођених; 3) уверење о
држављанству; 4) 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;
5) доказ (уверење, додатак дипломи, потврда) о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно
уверење или други одговарајући доказ (документ) о положеним испитима
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно положеном испиту за лиценцу. Доказ о испуњености услова
из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ
из члана 120 став 1 тачка 3 наведеног закона прибавља школа. Директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве се могу предати поштом или непосредно на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Чистачица
УСЛОВИ: најмање завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе оригинале или оверене копије, не старије од 6 месеци, следећих докумената: 1. дипломе о стеченом образовању; 2. уверења о држављанству; 3. уверења да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима; 5. извода из

Бесплатна публикација о запошљавању

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Гњилане
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КОЛИБРИ“
38252 Коретиште-Шилово

Кувар - сервир

за рад у Коретишту
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања - III или IV степен стручне спреме, куварске струке. Поред наведених услова, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених - оверене копије), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга
лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита),
доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Одлуку
о избору кандидата директор ће донети у законском року од дана истека
рока за подношење пријава. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара установе или на број
телефона: 064/5336-206.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСОВСКА КАМЕНИЦА
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб
тел. 0280/372-498

Професор руског језика

за 12 часова недељне норме

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка одсутног запосленог, за 14
часова недељне норме

Професор физике

за 6 часова недељне норме
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
има и завршен одговарајући факултет предвиђен Правилником о систематизацији радних места. Конкурсна документација (диплома, држављанство
и захтев) доставља се лично у просторијама школе или на адресу школе.
Контакт телефони: 064/6620-909, 0280/372-498. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања.

ОШ „9. МАЈ“

Кололеч - Косовска Каменица

Наставник ликовне културе
са 5 часова недељне норме

Наставник музичке културе
са 1 час недељне норме

Наставник историје

са 7 часова недељне норме

Наставник руског језика
са 8 часова недељне норме

Наставник енглеског језика
са 10 часова недељне норме

Наставник математике

са 16 часова недељне норме

Наставник физике

са 2 часа недељне норме

Наставник грађанског васпитања
са 1 час недељне норме

Наставник информатике

са 4 часа недељне норме, на одређено време
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Наставник српског језика
са 4 часа недељне норме

УСЛОВИ: Поред пријаве, кандидати су дужни да приложе: доказ о квалификацији, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, док
се доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља пре
закључења уговора о раду. Сва фотокопирана документа морају бити оверена. Некомплетна и неблаговремено поднета документација неће се разматрати. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе.

Ч ач а к
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“
Цара Душана 25, 32000 Чачак
тел. 032/222-282

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 16.10.2013. године,
поништава се за радно место: професор физичког васпитања,
са 30% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године. У осталом делу конкурс остаје неизмењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 8
тел. 032/347-775
Оглас објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: професор физике, на одређено време; професор физике, са 30% радног времена, на одређено време; професор прве помоћи, са 30% радног времена, на одређено
време до 30.06.2014. године; наставник вежби и блок наставе, на
одређено време до 31.08.2014. године. У осталом делу оглас је
непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“
32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Оглас објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: професор физичког васпитања, са
40% радног времена. У осталом делу оглас је непромењен.

ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“
Милоша Великог 11, 32300 Горњи Милановац
тел. 032/713-435

Професор српског језика и књижевности
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати
треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији: VII/1
степен стручне спреме у наведеном занимању; да су кандидати држављани
Републике Србије; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију). Уверење о здравственој способности доставља
изабрани кандидат пре заснивања радног односа, док уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе, на број телефона:
032/713-435.
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ОШ „СВЕТИ САВА“

32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 245
тел. 032/366-094

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме према Правилнику о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и члану
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос
може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. 4) има држављанство Републике Србије.
Услови из тачака 1) и 2) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачака 1) и 4) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) при закључењу уговора о раду.
Доказ из тачке 3) прибавља установа. Уз кратку биографију подноси се и
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на телефон
032/366-094.

ОШ „АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“
32230 Гуча, Пионирска 5

За потребе Програма функционалног образовања одраслих:

Професор српског језика и књижевности
са 39% радног времена, на одређено време

Професор математике

са 39% радног времена, на одређено време

Професор енглеског језика

са 18% радног времена, на одређено време

Професор дигиталне писмености

са 8% радног времена, на одређено време

Професор хемије

са 9% радног времена, на одређено време

Професор биологије

са 9% радног времена, на одређено време

Професор примењених наука - модул
са 7% радног времена, на одређено време

ОШ „АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“

Професор географије

32330 Гуча, Пионирска 5
тел. 032/854-141

са 9% радног времена, на одређено време

Професор разредне наставе

са 7% радног времена, на одређено време

у издвојеном одељењу у Горњој Краварици, на одређено време
2 извршиоца

Професор разредне наставе

у издвојеном одељењу у Тијању, на одређено време

Професор разредне наставе
2 извршиоца

Професор српског језика
Професор техничког и информатике
са 90% радног времена

Професор музичке културе
са 60% радног времена

Професор ликовне културе

са 60% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Спремачица

са 50% радног времена, на одређено време, за рад у
издвојеном одељењу Турица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова, у установу може бити примљено лице које
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед“, бр. 11/12, 15/13).
Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Подносе се оверене фотокопије докумената и исте се не враћају кандидатима. Потребна документа
доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
Бесплатна публикација о запошљавању

Професор предузетништва

Одговорно живљење у грађанском друштву
16% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. Поред
општих услова, у установу може бити примљено лице које испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), за радна места под
3, 6, 8, 9 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 („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 13/13). Кандидати уз
пријаву на конкурс подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију извода из држављанства, оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, а за радна места 3, 6, 8, 9 - и доказ о савладаности програма „Интегрални програм обуке за остваривање програма
функционалног основног образовања одраслих“. Подносе се оверене фотокопије и исте се не враћају кандидатима. Потребна документа доставити на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

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

Наставник камерне музике

на одређено време, са 70% радног времена
УСЛОВИ: Уз пријаву са биографијом кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег смера, према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија) и доказ да знају језик на коме 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 установа. Проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон,
како би били обавештени о поступку и термину провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се у делу који се односи на проценат радног времена,
тако што уместо: 60%, треба да стоји: 40% радног времена. Остали
део огласа је непромењен.

ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“
35263 Белушић

Професор разредне наставе

за рад у продуженом боравку (Белушић, Драгово, Опарић), на
одређено време до 13.06.2014. године
3 извршиоца

Професор разредне наставе

за рад у неподељеним школама, на одређено време до
28.06.2014. године
2 извршиоца

Професор биологије

за рад у истуреним одељењима, за 20% радног времена, на
одређено време до 13.06.2014. године

Професор енглеског језика

за рад у истуреним одељењима, на одређено време до 13.
06.2014. године

Професор грађанског васпитања

за 50% радног времена, на одређено време до 13.06.2014.
године

Педагошки асистент

на одређено време до 13.06.2014. године
УСЛОВИ: завршен факултет одговарајућег смера - VII степен, а за педагошког асистента - одговарајућа средња школа - IV степен; извод из матичне
књиге рођених, уверење о пребивалишту, да је кандидат држављанин Републике Србије, да није осуђиван и да се против њега не води истрага, да има
здравствену способност за рад са ученицима. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Наставник српског језика и књижевности
са 17% од пуног радног времена

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 за српски језик и
књижевност, дипломирани филог српског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и српског језика.

Наставник вежби и наставе у блоку групе уже
стручних предмета образовног профила медицинска
сестра -техничар
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, санитарно еколошки инжењер
специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску
сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге. Сва
наведена лица треба да имају претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.

Наставник вежби и наставе у блоку групе уже
стручних предмета образовног профила медицинска
сестра - техничар
са 70% од пуног радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска сестра техничар, санитарно еколошки инжењер
специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску
сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге. Сва
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наведена лица треба да имају претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.

Наставник вежби и наставе у блоку групе уже стручних
предмета образовног профила физиотерапеутски
техничар
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар.

Наставник хигијене са здравственим васпитањем, за
образовни профил медицинска сестра - техничар
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за хигијену, доктор медицине.

Наставник микробиологије са епидемиологијом, за
образовни профил медицинска сестра - техничар и
физиотерапеутски техничар
са 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију,
доктор медицине, специјалиста епидемиолог, доктор медицине.

Наставник фармакологије, за образовне профиле
медицинска сестра - техничар и физиотерапеутски
техничар
са 40% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, доктор медицине.

Наставник основа клиничке медицине
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, доктор медицине.

Наставник енглеског језика и књижевности
са 11% радног времена

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

Наставник ортодонтских апарата (теорија)
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста за ортопедију вилица.

Наставник кинезиологије (теорија)
са 15% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију.

Наставник физикалне терапије (теорија)
са 15% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију.

Наставник здравствене неге и рехабилитације
(теорија)
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију.

Наставник основа масаже (теорија)
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију.

Наставник интерне медицине са негом (теорија)
са 50% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну медицину.

Наставник педијатрије са негом (теорија)
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за педијатрију.
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Наставник гинекологије и акушерства са негом
(теорија)
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство.

Наставник неуропсихијатрије са негом (теорија)
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за неуропсихијатрију.

Наставник инфектологије са негом (теорија)
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник хирургије са негом (теорија)
са 50% радног времена

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

Наставник токсиколошке хемије (теорија)
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за токсиколошку хемију,
дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут - медицински биохемичар.

Наставник санитарне хемије (теорија)
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за санитарну хемију,
дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут - медицински биохемичар.

Наставник хематологије са трансфузиологијом
(теорија)
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну медицину, доктор медицине, специјалиста за трансфузиологију.

Наставник микробиологије и паразитологије са
епидемиологијом (теорија)
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију.
ОСТАЛО: 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 о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које има високо
образовање, лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника, положен испит за директора школе и најмање пет година радног стажа у области
образовања и васпитања. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Кандидат треба да има: одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије, мастер специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005 године, на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и
подручја рада, васпитача и стручног сарадника - доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији;
дозволу за рад - лиценцу, обуку и положен испит за директора установе доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс, у оригиналу
или овереној фотокопији (програм обуке за директора школе и правилник о
полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да у законском року положи испит за директора); најмање 5
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година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - доказ о испуњености услова подноси се
уз пријаву на конкурс, у оригиналу; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - доказ о испуњености услова подноси се пре закључења уговора о раду, у оригиналу; уверење да није под
истрагом - доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс,
у оригиналу, не старије од 6 месеци; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - доказ о испуњености услова прибавља
установа, школа; држављанство Републике Србије - доказ о испуњености
услова подноси се уз пријаву на конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији, не старији од 6 месеци. Биографија са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе подноси се уз пријаву
на конкурс. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. Под потпуном пријавом сматра се пријава
која у прилогу садржи доказе документа у складу са условима конкурса којима кандидат доказује да испуњава услове предвиђене конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве Школски одбор неће разматрати.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у свим звањима (доцент, ванредни
професор или редовни професор) за ужу научну
област Педагогија

редовни професор се бира на неодређено време, а доцент и
ванредни професор на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора педагошких наука, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 76/05, 100/07,
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,89/13) и ближи услови утврђени Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверене фотокопије диплома о завршеним основним студијама, академском
називу магистра наука и научном степену доктора наука, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме
радове, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе
о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, чланом 8 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву кандидат треба да достави следећа документа: краћу биографију;
оверену копију дипломе о стеченом високом образовању; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Копије
морају бити оверене. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а
уверење из казнене евиденције школа ће прибавити по службеној дужности.
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПИОНИР“
35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 ст. 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13 - у даљем
тексту: Закон), односно да има одговарајуће високо образовање, и то: 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, изузетно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) или студијама у трајању од три године
или више образовање за васпитача. Наведено лице мора да има образовање
и 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. Лице које је у
току студија положило испите из педагогије и психологије или је положило
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено образовање. Кандидат који има образовање васпитача или стручног сарадника
из члана 8 ст. 2 Закона мора имати још и дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат који има образовање за васпитача из члана 8 ст. 3 Закона мора имати још и дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи
након стеченог одговарајућег образовања и да испуњава услове прописане чланом 120 Закона. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, доказ о радном стажу у установи на пословима васпитања
и образовања, након стеченог образовања, преглед кретања у служби са
биографским подацима, уверење о држављанству, уверење да се против
кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница. Наведени докази
о испуњености услова подносе се уз пријаву. Лекарско уверење доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Приложена документација не сме бити старија од
шест месеци. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити у правној служби ПУ „Пионир“, телефон: 035/226-630. Уз пријаву кандидати не достављављају доказ о
положеном испиту за директора, јер исти треба да потпише министар, те ће
кандидат који буде изабран за директора имати обавезу да у року од годину
дана од дана прописивања положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ТЕНИЧКА ШКОЛА

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/472-466

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 и
чл. 120 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 („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за
наставника средње стручне школе, педагога или психолога), поседовање
дозволе за рад (лиценце), завршена обука и положен испит за директора
школе, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да испуњава услове
из члана 120 ЗОСОВ. Уз пријаву кандидат подноси: биографију са прегледом
кретања у служби, диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о положеном стручном испиту-лиценци, односно оверену фотокопију, уверење о положеном
стручном испиту, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Уверење о неосуђиваности
прибавља установа. Одговарајуће лекарско уверење доставља само изабрани кандидат. Како подзаконски акт о испиту за директора установе из чл.
59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13) није донет, документација кандидата без положеног
испита за директора школе сматра се комплетном, уколико су остала документа уредно достављена, а изабрани кандидат биће у обавези да положи
испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност,
односно од дана доношења подзаконског акта. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату
школе, на број телефона: 035/472-466.
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Ки к и н д а
ОШ „10. ОКТОБАР“
24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/793-510

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене, најдуже до
краја школске године, тј. до 31.08.2014. године, за рад у Малим
Пијацама, у две смене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном занимању; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; поседовање доказа о знању мађарског
језика. Одговарајућим образовањем за наставно особоље сматра се: стечено
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године,
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Уз пријаву кандидат
треба да достави: диплому о стеченом образовању; уверење о држављанству, доказ о знању мађарског језика. Уверење о некажњавању установа ће
прибавити службеним путем. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у обзир. Молбе са потребном документацијом слати у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс“, на наведену адресу школе.

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
23300 Кикинда, Доктора Зорана Ђинђића 7
тел. 0230/22-023
e-mail: etski@open.telekom.rs

Професор психологије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године:
професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани школски психолог-педагог, мастер психолог, претходно завршене студије првог степена
- основне академске студије у области психолошких наука, 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 о основама система образовања и васпитања); знање језика на коме се остварује образовно васпитни рад. Посебан услов је знање рада на рачунару.

Професор куварства са практичном наставом
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 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 - гастрологија;
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. Кандидати из наведених алинеја треба да су претходно завршили средње образовање за образовни профил: кувар, кувар тех-
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Наука и образовање
ничар, техничар кулинар или кулинарски техничар; 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 о основама система образовања и васпитања),
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Посебан услов
је знање рада на рачунару.

Професор услуживања са практичном наставом
са 70% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; виши стручни
радник технологије услуживања; ресторатер; менаџер хотелијерств, смер
ресторатерство; виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; виши
стручни радник организатор у угоститељству, одсек или смер услуживање;
виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање; виши стручни
радник организатор пословања у угоститељству, одсек услуживање; виши
угоститељ; комерцијалист угоститељства; виши стручни радник струка угоститељска - занимање комерцијалист угоститељства; економиста, на одсеку
за финансијско пословање предузећа; менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; виши стручни радник у угоститељству, одсек услуживање; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство; економиста за туризам и
угоститељство; економиста за туризам и угоститељство смер услуживања;
економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство - услуживање;
економиста - менаџер за туризам и угоститељство; струковни економиста на
студијском програму - туризам и угоститељство; економиста за менаџмент,
на смеру туризам и угоститељство; струковни менаџер ресторатерства из
области менаџмента и бизниса; струковни менаџер хотелијерства; струковни менаџер за туризам и угоститељство из области економских наука;
струковни економиста за туризам и угоститељство; струковни менаџер из
области менаџмента и бизниса; дипломирани менаџер у хотелијерству;
дипломирани економиста - менаџер за туризам; дипломирани економиста
- менаџер туризма; дипломирани економиста - менаџер за туризам, на смеру туристички менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области
предмета; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру
хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области
предмета; дипломирани економиста - менаџер за туризам, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета; 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; мастер
менаџер, претходно завршене студије првог степена на студијском програму менаџер у хотелијерству. Лица из наведених алинеја треба да су претходно завршила средње образовање за образовни профил: конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар; 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 о основама система образовања и васпитања); знање језика
на коме се остварује образовно васпитни рад. Посебан услов је знање рада
на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места уз пријаву треба да приложе: диплому о завршеној школи (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања), доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад, препорука послодавца ако је из радног односа, ако ради у другој школи - потврда о проценту радног времена у
тој школи, доказ о поседовању знања рада на рачунару, фотокопија личне
карте. Лице које је у току студија положило испите из педагогије и психологије или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из члана 8 став 4 Закона. Лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора. Доказ да кандидат
има психофизичку способност за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Школа ће прибавити од надлежне установе уверење
да ли је изабрани кандидат осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу школе. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

23313 Нови Козарци, Краља Петра I 42
тел. 0230/356-005

Професор хемије

са 4 часа (20% норме)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије, 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, дипл. професор биологије - хемије
- мастер, дипл. педагог за физику и хемију, дипл. физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер, дипл. хемиачр - мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер
професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области хемије.

Професор немачког језика и књижевности
са 2 часа (11,11% норме)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки
језик).
ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање, односно уверење о
траженој врсти стручне спреме (или оверена фотокопија дипломе); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 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 некажњавању из суда); фотокопија личне карте и пропратно
писмо. Благовремене и потпуне пријаве доставити на горенаведену адресу
школе. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 0230/356-005.

ОШ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ“

23314 Руско Село, Братства јединства 117
тел. 0230/458-602

Професор музичке културе

на мађарском језику, за 5 часова (25% норме)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; академски музичар, дипл. музичар-музички педагог, дипл. мизички педагог, дипл. музичар-композитор,
дипл. композитор, дипл. музичар-диригент, дипл. музичар-музиколог, дипл.
музиколог, наставник музичке културе, дипломирани диригент, дипл. музичар–акордеониста, дипл. музичар-гитариста, дипл. музичар-соло певач,
дипл. професор солфеђа и музичке културе, дипл. етномузиколог, дипл.
музичар-пијаниста, дипл. мизичар-чембалиста, дипл. музичар-оргуљаш,
дипл. музичар-харфиста, дипл. музичар-перкусиониста, дипл. музичар-виолиниста, дипл. музичар-виолиста, дипл. музичар-виолончелиста, дипл. музичар-контрабасиста, дипл. музичар-флаутиста, дипл. музичар-обоиста, дипл.
мизичар-кларинетиста, дипл. музичар-фаготиста, дипл. музичар-хорниста,
дипл. музичар-трубач, дипл. музичар-тромбониста, дипл. музичар-тубиста,
професор црквене музике и појања, дипл. музичар-саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипл. музичар-педагог, дипл. музичар-бајаниста, дипл. музичар за медијску област, просефор музичког васпитања,
дипл. музичар-педагог, дипл. флаутиста, дипл. црквени музичар (педагог,
појац и диригент хора), мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар),
мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор.

Професор физике

за 6 часова (30% норме)

Професор физике

на мађарском језику, за 6 часова (30% норме)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор физике; дипломирани
физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и
хемију; професор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику
и основе технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор физике и хемије за основну школу; професор физике и основа технике
за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику; професор
физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломира-

06.11.2013. | Број 542 |

41

Наука и образовање
ни 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; дипл.
астроном, смер астрофизика; професор физике-информатике; дипломирани физичар-медицинска физика; дипломирани професор физике-мастер;
дипломирани физичар-мастер; мастер физичар; мастер професор физике;
мастер професор физике и хемије; мастер професор физике и информатике; дипломирани физичар-мастер физике-метеорологије; дипломирани
физичар- мастер физике-астрономије; дипломирани физичар-мастер медицинске физике; дипломирани професор физике-хемије, мастер; дипломирани професор физике-информатике, мастер; дипломирани физичар-професор физике-мастер; дипломирани физичар-теоријска и експериментална
физика-мастер; дипломирани физичар-примењена и компјутерска физика-мастер; дипломирани физичар- примењена физика и информатика-мастер; дипломирани физичар- професор физике и основа технике за основну
школу-мастер; дипломирани физичар-професор физике и хемије за основну
школу-мастер. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима
из области физике.

Професор историје

на мађарском језику, за 7 часова (35% норме)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор историје; професор историје и географије; дипломирани историчар; мастер историчар; дипломирани
историчар мастер. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима
из области историје.

Професор хемије

за 4 часа (20% норме)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипл. хемичар; проф. хемије; проф.
хемије и физике; проф. хемије и биологије; дипл. хемичар опште хемије;
дипл. хемичар за истраживање и развој; дипл. физикохемичар, дипл. хемичар - смер хемијско инжењерство; проф. биологије и хемије;проф. физике
и хемије за основну школу; дипл. проф. биологије и хемије; дипл. хемичар - проф. хемије; дипл. проф. хемије-мастер, проф. физике-хемије; проф.
географије-хемије; проф. биологије-хемије; дипл. проф. физике-хемије,
мастер, дипл. проф. биологије-хемије, мастер; дипл. педагог за физику и
хемију; дипл. физичар-проф. физике и хемије за основну школу-мастер;
дипл. хемичар-мастер; мастер проф. хемије, мастер хемичар; мастер проф
физике и хемије; мастер проф биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области хемије.

Професор мађарског језика
са 17 часова (95% норме)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; проф. односно дипл. филолог за
мађарски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил мађарски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик).

Професор математике

на одређено време до повратка запосленог са функције, а
најдуже до краја школске 2013/2014. године, за 16 часова
(89% норме)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор математике; дипломирани 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);
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; 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; дипл. математичар и информатичар. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике, односно математике и информатике.
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Професор немачког језика и књижевности

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, са 16 часова (89% норме)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; 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).

Професор српског језика као нематерњег

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским,
русинским или румунским наставним језиком; дипл. 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; дипл. филолог српског језика са јужнословенским
језицима; дипл. филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипл. филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипл. филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и
опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; професор, односно дипл. филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним
језиком; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; мастер филолог (студијски програми: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), филологија, модули: српски језик и српски језик и
компаративна књижевност); мастер професор језика и књижевности (српски
језик и књижевност, 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).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати уз пријаву
на конкурс треба да доставе следећу документацију: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
о некажњавању из суда; уверење о траженој врсти стручне спреме или
оверена фотокопија дипломе; фотокопија личне карте; пропратно писмо;
доказ о познавању језика на ком се изводи настава (за мађарски језик).
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са потребном документацијом доставити на горе наведену адресу школе. Ближе информације могу се добити на тел. 0230/458-602.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

К о с о в с к а Ми т р о в и ц а
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Професор информатике и рачунарства

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Професор разредне наставе
Професор физике
за 8 часова недељно

Професор музичке културе
за 13 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; оверена диплома о завршеном факултету; извод из матичне књиге рођених; држављанство - не старије од 6 месеци и уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за која
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или
да није правноснажно осуђиван за кривично дело против достојанства личности и морала; да има психичку, физичку и здравствену способност. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном
документацијом (оверне фотокопије), доставити поштом или лично, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ОШ „ЗЕНУНИ“

Брод, 38425 Драгаш
тел. 029/285-213
e-mail: hakijabrod@live.com

Професор енглеског језика
Професор руског језика
Професор историје и географије
Професор биологије

са 0,50% радног времена

Професор физичког васпитања
са 0,50% радног времена

Васпитач за предшколско васпитање
Професор разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема - VII степен стручне спреме у наведеном занимању, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Кандидати који конкуришу, уз
пријаву подносе: оверену копију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
држављанство Републике Србије, потврду да није осуђиван и да није под
истрагом и лекарско уверење. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Потребна документа слати на горенаведену адресу.

К ра г у ј е в а ц
ОСНОВНА ШКОЛА „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7
тел. 034/6711-818

Професор француског језика

за 33% радног времена, на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства

вању („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, бр. 01-1739 од
17.06.2013. године (пречишћен текст), (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 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 наставника 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.

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

Сарадник у звање лектора или вишег лектора за ужу
научну област Француски језик
на одређено време 3 године

Сарадник у звање лектора или вишег лектора за ужу
научну област Енглески језик и лингвистика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
психофизичка и здравствена способности за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидат прилаже следећа документа: оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије; уверење из казнене евиденције и лекарско уверење.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, а додатне информације о конкурсу могу се добити на тел. 034/6711-818. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и способност за наставни рад или
одговарајуће високо образовање, објављени стручни, односно научни радови и способност за наставни рад. 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). 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

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

Наставник у звање ванредног или редовног професора
за ужу научну област Српска књижевност

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Италијански језик и лингвистика

Наставник у звање ванредног или редовног професора
за ужу научну област Теоријске лингвистичке
дисциплине и ужу научну област Француски језик

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

на одређено време од пет година или на неодређено време

на одређено време од пет година или на неодређено време

Наставник у звање ванредног или редовног професора
за ужу научну област Теоријске књижевне дисциплине
и општа књижевност
на одређено време од пет година или на неодређено време

Наставник у звање доцента или ванредног професора
за ужу научну област Италијански језик и лингвистика
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Италијанска књижевност и култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се бира. Општи и
посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образо-

Бесплатна публикација о запошљавању

за 60% радног времена, на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента за ужу уметничку област
Хармоника
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам, који показује
смисао и способност за наставни рад и који познаје један од светских језика. Факултет може изабрати у звање асистента магистра наука, односно
магистра уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студије по старом Закону). За асистента из поља уметности може бити и лице
које је завршило академске студије првог степена и има уметничка дела која
показују смисао кандидата за самостално уметничко стваралаштво, уколико у уметничкој области за коју се бира нису предвиђене мастер, односно
докторске студије.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверене копије
диплома; уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације; 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 високошколској установи). 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.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове, тј. да има одговарајуће високо образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр.
11/2012 и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (уверење прилаже кандидат који буде примљен
по конкурсу, пре закључења о уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 2/2009,
52/2011 и 55/2013) - уверење прибавља школа; да има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следеће доказе: кратак
преглед биографских података; оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве и фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у
разматрање. Додатне информације у вези са конкурсом могу се добити код
секретара школе, на број телефона 034/302-136. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана.

К ра љ е в о
ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ“

ОШ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник географије

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

Васпитач

у припремном предшколском програму
УСЛОВИ: Услови конкурса у погледу стручне спреме одређени су сходно
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и
одредбама чл. 8 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/2009 и 52/2011). Испуњеност услова за пријем у
радни однос доказује се на основу чл. 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009 и 52/2011): доказом
о степену стручне спреме, односно одговарајућем образовању (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци, подноси се уз пријаву
на конкурс); доказом о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (не старији од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); уверењем о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци, подноси се уз
пријаву на конкурс); изводом из матичне књиге рођених. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати у затвореним ковертама, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или лично код директора.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
36210 Врњачка Бања

Наставник посластичарства

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Васпитач

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: високо образовање у складу са одредбама члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/13); да кандидат испуњава услове прописане Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; 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 кандидат зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

36203 Адрани

Конобар у школском бифеу

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: завршена угоститељска школа четвртог или трећег степена стручности, смер конобар.

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, и то: завршено одговарајуће високо образовање (одговарајућа врста
и степен стручне спреме предвиђени чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи); 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, складу са Европским системом преноса бодова. Рок за пријаву
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу документацију којом 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 6 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 ОШ „Драган Маринковић“ Адрани, 36203 Адрани. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОСТАЛО: Извршиоци треба да испуњавају услове прописане Законом о
основама система образовања и васпитања, Законом о раду, Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама, Правилником о организацији и систематизацији радних места. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), диплому о врсти и степену стручне спреме, доказ
о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система
образовања и васпитања - за извођење 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), доказ о испуњавању услова из чл. 8 став 4 Закона (фотокопија индекса или посебна потврда да је у
току студија кандидат 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу). Докази се подносе у оригиналу или овереној
фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. Одлука о
избору кандидата за прво и друго радно место биће донета у року од 8 дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Одлука о избору кандидата за треће радно место биће
донета у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс.
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Крушевац
ОШ „ПРВИ МАЈ“

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Општина Брус
тел. 037/475-307

Влајковци, 37220 Брус
тел. 037/830-233

Професор математике

Професор разредне наставе

Професор француског језика

за рад у истуреном одељењу Брзеће, на одређено време до
повратка запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање прописано Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да
има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на оглас, доказ из тачке 2 пре закључивања
уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа. Рок за пријаву на оглас
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“
Брака Радичевића 1, 37240 Трстеник
тел. 037/711-080

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним законом и ако: 1) има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основно школи; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4) има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити
доказ о испуњености услова из тачака 1 и 4, доказ о испуњености услова
из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном
документацијом доставити у року од 8 дана од објављивања конкурса, на
горенаведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
37230 Александровац
тел. 037/751-117

Дипломирани инжењер пољопривреде

за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди,
са савладаним планом и програмом вожње моторног возила
у подручју рада саобраћај, за обуку вожње трактора у оквиру
практичне наставе, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор физике

за 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године (мастер - дипломирани физичар, VII/1 степен стручне
спреме)
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер), основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 2005. године (VII/1
степен стручне спреме) у наведеном занимању; услови стручне спреме по
Правилнику о врсти стручне спреме за наставника у средњој школи; да су
кандидати држављани РС; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Доказе о испуњавању услова доставити уз пријаву на оглас, и
то: оверену фотокопију дипломе; уверење о савладаном програму вожње
моторног возила (V степен - за радно место из тачке 1. огласа); уверење о
држављанству; извод из матичне рођених; уверење да кандидат није осуђиван (од МУП-а); уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница (од суда). Остала документа се прилажу по доношењу одлуке о избору.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Оглас
остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању

са 90% радног времена
са 45% радног времена

Професор енглеског језика
са 20% радног времена

Професор физике

са 30% радног времена

Професор биологије
са 40% радног времена

Професор разредне наставе
са 20% радног времена
2 извршиоца

Професор хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Помоћни радник

са 50% радног времена
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
УСЛОВИ: Уз молбу је потребно доставити: оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење. Непотпуна документација неће се разматрати. Оглас важи 8 дана од
дана објављивања.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник историје

са 60% радног времена у матичној школи и издвојеном
одељењу у Злегињу

Наставник грађанског васпитања (виши разреди) изборни предмет

са 50% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године, у матичној школи и издвојеним одељењима
у Лаћиследу и Злегињу

Наставник техничког образовања и информатике

на одређено време до повратка радника са функције, са 60%
радног времена, у матичној школи и издвојеним одељењима у
Доброљупцима и Лаћиследу

Наставник енглеског језика
(виши и нижи разреди)

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, у издвојеним одељењима у Лаћиследу, Мрмошу,
Врбници и Дашници

Наставник руског језика (виши разреди)
са 10% радног времена, у Александровцу

Наставник разредне наставе

у издвојеним одељењима у Доњем Ступњу, Гаревини,
Доброљупцима и Стублу
4 извршиоца
УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.

Спремачица

на одређено време до повратка раднице са боловања, у
издвојеном одељењу у Виткову

Спремачица

у издвојеном одељењу у Суботици
УСЛОВИ: завршена основна школа, у складу са Правилником о организацији
и систематизацији послова Основне школе „Иво Лола Рибар“ Александровац.
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ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге
рођених. Услов да има психичку, физичку и здравствену способност, кандидат доказује лекарским уверењем, пре закључења уговора о раду.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37000 Крушевац, Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу у Великом Головоду

Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу у Станцима

Наставник информатике

на одређено време, за 15% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник изборног предмета: Свакодневни живот у
прошлости

за 25% радног времена, на одређено време, најдуже до краја
школске године
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013), Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних програма у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и члану 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013); 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; да је држављанин Републике Србије; да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, оригинал или оверену фотокопију потврде високошколске установе
којом се потврђује 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. Пријаве слати
на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Спремачица

радник на одржавању хигијене
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (оверена фотокопија
дипломе - кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених - кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
- подноси се пре закључивања уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа од МУП-а, по
службеној дужности). Потребна стручна спрема је одређена Правилником о
организацији и систематизацији послова у ОШ „Доситеј Обрадовић“ Ћићевац: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Плочнику
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање према чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
52/09, 52/11 и 55/13) и одговарајући степен и врсту образовања прописану у
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чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13), оверена фотокопија дипломе - кандидат подноси уз пријаву на конкурс, да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених - кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење - подноси се пре закључивања уговора о раду), да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа од МУП-а, по службеној дужности).

Наставник разредне наставе - приправник

за рад у издвојеном одељењу у Лучини, на одређено време на
1 годину
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање према чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
52/09, 52/11 и 55/13) и одговарајући степен и врсту образовања прописану у
чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13), оверена фотокопија дипломе - кандидат подноси уз пријаву на конкурс, да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених - кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење - подноси се пре закључивања уговора о раду), да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из чл. 120 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа од МУП-а, по службеној дужности).

Наставник енглеског језика

за 60% радног времена, на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана, за рад у издвојеним
одељењима у Плочнику, Појатама и Лучини
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање према чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
52/09, 52/11 и 55/13) и одговарајући степен и врсту образовања прописану у
чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13), оверена фотокопија дипломе - кандидат подноси уз пријаву на конкурс, да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених - кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење - подноси се пре закључивања уговора о раду), да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из чл. 120 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа од МУП-а, по службеној дужности).

Наставник француског језика - приправник

за 22% радног времена, на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање према чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
52/09, 52/11 и 55/13) и одговарајући степен и врсту образовања прописану у
чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13), оверена фотокопија дипломе - кандидат подноси уз пријаву на конкурс, да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених - кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење - подноси се пре закључивања уговора о раду), да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из чл. 120 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа од МУП-а, по службеној дужности).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу школе.
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ОШ „ПРВИ МАЈ“
Влајковци, 37220 Брус
тел. 037/830-233

Професор географије

са 15% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције в.д. директора школе

Професор француског језика
са 44,44% радног времена

кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или фотокопију), оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, оригинал или
оверену фотокопију потврде високошколске установе којом се потврђује да
кандидат има образовање из психолошких и методичких дициплина 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. Пријаве слати на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Професор физике

са 30% радног времена

Професор енглеског језика
са 10% радног времена

Професор историје

ОШ „ДРАГИ МАКИЋ“

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

Наставник хемије

са 5% радног времена

са 20% радног времена

Наставник изборног предмета: Чувари природе

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 испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе или
уверења); уверење о држављанству; 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.

са 5% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање прописано Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у основној школи; 2. да кандидат 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. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ из тач. 2 пре закључења уговора о раду. Доказ
из тач. 3 прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања.

ОШ „СВЕТИ САВА“

ОШ „ПРВИ МАЈ“
Влајковци, 37220 Брус
тел. 037/830-233

Професор географије

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

са 15% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције в.д. директора школе

Секретар школе

Професор француског језика

са 50% радног времена, на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има одговарајуће образовање (дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године или допломирани правникмастер). 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 и потребну документацију доставити на горенаведену адресу, у року од 7 дана. Ближе информације могу се добити на број телефона: 037/794-416.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-050, 448-052

Наставник математике
на одређено време

Наставник математике

са 44,44% радног времена

Професор физике

са 30% радног времена

Професор енглеског језика
са 10% радног времена

Професор историје

са 5% радног времена

Наставник изборног предмета - Чувари природе

са 5% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, да испуњава
услове из члана 120 ЗОСОВ. Докази о испуњености услова из наведеног
члана ЗОСОВ тачке 1 и 4, подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа. Пријаве
слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

за 55% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време, за 50% радног времена

Наставник разредне наставе
Наставник изборног предмета - шах
за 15% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број 11/2012 и 15/2013), Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013) и члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013); да испуњава услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има образовање из психолошких, педагошких методичких дициплина стечено на висо-
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ОШ „ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Помоћни радник

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана (породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге
детета), за рад у подручном одељењу у Богдању
УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о основама система образовања
и васпитања, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о организацији рада и систематизацији послова ОШ „Живадин Апостоловић“. Уз пријаву доставити (оверене преписе): диплому о потребној стручној
спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, лично или
на горенаведену адресу.
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ОШ „ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“
37201 Паруновац, Д. Шошића 3

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Текији

Професор француског језика

за 11% радног времена, на одређено време док траје први
мандат директору установе
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и услове у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уверење да кандидат није осуђиван
прибавља школа. Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњавању
услова конкурса (доказ о стручној спреми, уверење о држављанству) доставити на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕЛИКА ДРЕНОВА“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Наставник разредне наставе

у продуженом боравку млађих разреда
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: 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;
да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Доставити: извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству, који су издати у последњих шест месеци или
имају трајно важење; оверену фотокопију дипломе; кратку биографију. Рок
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору кандидата биће донета у законском року. Пријаве са
доказима слати на горенаведену адресу.

Лесковац
СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембар бб
тел. 016/3426-161

Професор рачунарства и информатике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања, најдуже до 27.08.2014 године, са 75% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати
треба да имају одговарајућу врсту стручне спреме, према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/11,
8/11), као и да испуњавају услове предвиђене чланом 8 став 2 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати уз пријаву достављају следећа документа:
оригинал или оверен препис дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), извод из матичне књиге рођених, држављанство РС, доказ да нису
осуђивани и да се против њих не води истрага. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Неблаговремене и
непотупне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ“
16000 Лесковац, Дубочица 72
тел. 016/222-725

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих
услова прописаних Закона о раду, кандидат треба да има 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 основној
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школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 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 сладу 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 децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство РС. 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 (потврда/
уверење одговарајуће високошколске о броју бодова, односно положеним
испитима 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 децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. По истеку конкурсног рока
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
16240 Медвеђа, Јабланичка 65
тел. 016/891-069

Директор

избор и именовање на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених Законом испуњава и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, филолошки факултет или VII степен стручне спреме, факултет
друштвених наука; три године радног искуства; поседовање организаторских способности. Кандидат је дужан да предложи програм рада и развоја
библиотеке за мандатни период, који се прилаже уз пријаву на конкурс. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са потребном документацијом се могу слати на адресу: Општинска
библиотека „Петар Петровић Његош“, Јабланичка 65, 16240 Медвеђа.

ОШ „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“
Шишава, 16210 Власотинце

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Средору

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање у складу са
чланом 8 став 2, да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом (издаје МУП) доставља кандидат. Лекарско уверење доставља се пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата
за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање.
Рок за пријаву је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разуматрање. Пријаве са биографијом доставити на адресу школе или
лично, од 07,00 до 14,00 часова. Ближе информације о огласу могу се добити
код секретара школе или на број телефона: 016/875-977.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
16212 Свође

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника, за
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
вастпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена 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 и да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен
препис (фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми), оверен препис
(фотокопију дозволе за рад наставника и стручног сарадника), лекарско уверење о психичкој и здравственој способности за рад са ученицима, уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству Републике Србије, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору
директора школе биће донета у законском року. Сва потребна обавештења
могу се добити на број телефона: 016/861-102.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“
16210 Власотинце, Михајло Михајловић бб
тел. 016/875-152

Наставник математике

са 33% радног времена, на одређено време

Наставник рачунарства и информатике
за 60%радног времена, на одређено време

Наставник историје

за 30% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона о основама
система васпитања и образовања, кандидат треба да има и одговарајуће
образовање, у складу са чл. 8 став 2 Закона и Правилником о врсти стручне спреме наставника у гимназији. Уз пријаву на конкурс, са биографијом,
доставити: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверену фотокопију уверења или дипломе о завршеном образовању. Доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
школа прибавља службеним путем. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима, у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН ЉУБИЋ“

ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ

16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Професор српског језика и књижевности

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 23.10.2013. године,
поништава се у целости.

16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013),
кандидат треба да има одговарајуће високо образовање предвиђено Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним школама, да има држављанство Републике Србије,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима
- лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основа система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити: оверен препис или фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на наведену адресу или лично, у времену од 08,00
до 12,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Тегошница, 16212 Свође

Професор техничког и информатичког образовања
са 40% радног времена

Професор математике
са 44% радног времена

Библиотекар

са 44% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним занимањима за сва радна места, а према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених, уверење којим се доказује да кандидат није осуђиван; да кандидат зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење се прибавља у поступку одлучивања, пре закључивања уговора
о раду). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са биографијом
доставити на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Професор разредне наставе
рад у издвојеном одељењу
3 извршиоца

Наставник математике

за рад у матичној школи, са 78% радног времена

Наставник математике

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

Наставник енглеског језика

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

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, са 40% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама члана
8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат мора да има: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије и специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; 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 испуњава
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат је обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; 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 (уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о
пложеном стручном испиту, испиту за лиценцу); уверење о држављанству;
уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српс-
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ком језику, доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Фотокопије приложених доказа морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Лозниц а
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 5

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник корепетиције.

Спремачица

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по
службеној дужности); држављанство Републике Србије; да лице зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад (српски). Уз пријаву доставити у
овереном препису/фотокопији: сведочанство о завршеној основној школи,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49/а

ОШ „КАДИЊАЧА“

15300 Лозница, Генерала Јуришића
тел. 015/878-740

Професор математике

са 90% норме, за рад у ИО у Лозничком Пољу

Професор немачког језика

са 35% норме, за рад у ИО у Лозничком Пољу

Професор техничког и информатичког образовања
са 10% норме

Професор српског језика
са 20% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву на оглас доставити: диплому; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење,
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. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање,
као ни неоверене фотокопије докумената, односно оригинали старији од
шест месеци.

Ни ш
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
18106 Ниш, Габровац, Победе 72
тел. 018/536-728

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
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 или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; професор разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; наставник разредне наставе; мастер учитељ; дипломирани учитељ
- мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу
(диплома о стеченом образовању, а за лица која су образовање стекла у
некој од република бивше СФРЈ до 27. априла 1992. године или у Црној Гори
до 16. јуна 2006. године или у систему војног школства или у иностранству,
документ о одговарајућем образовању издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја - у оригиналу или у овереном препису,
односно фотокопији); поседовање образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно да је лице
у току студија положило испите из педагогије и психологије или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу (додатак дипломи или уверење издато од стране одговарајуће високошколске установе о положеним
испитима из педагогије и психологије или уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу - у оригиналу или у овереном препису,
односно фотокопији); психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије (уверење о
држављанству у оригиналу или у овереном препису, односно фотокопији);
да лице зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома стечена и издата на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског језика
са методиком, у оригиналу или у овереном препису, односно фотокопији);
извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: образовање сходно Закону о основама система образовања и васпитања, чл. 8, 120 и 121 став 10 и сходно Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013); психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставити 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; да лице зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад (српски). Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уз доказ о испуњености
услова из чл. 8 став 4 и чл. 121 став 10; краћу биографију; адресу и број
телефона; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Наведена документа морају бити трајна или не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од стране надлежног органа. У поступку одлучивања о избору наставника, у филијали Националне
службе за запошљавање у Нишу биће извршена провера психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима, у складу са чл. 130 ст.
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Приложена конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.
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ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник енглеског језика

за 18 часова недељне норме, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм
или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност).

Наставник латинског језика

за 2 часа недељне норме, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор класичне филологије; дипломирани класични филолог;
мастер класични филолог; професор, односно дипломирани филолог који је
положио испит из предмета латински језик у трајању од најмање 4 семестра;
мастер филолог који је положио испит из предмета латински језик у трајању
од најмање 4 семестра; мастер професор језика и књижевности који је положио испит из предмета латински језик у трајању од најмање 4 семестра.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба
да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању - 44/10, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији; 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву са биографијом доставити: доказ о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Биће
извршена и претходна провера психофизичких способности кандидата од
стране Националне службе за запошљавање у Нишу, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Сва документа се прилажу у оригиналу или
у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Математика

на Департману за математику, на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор наука, математичке науке.

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Експериментална и примењена физика
на Департману за физику, на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор физичких наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Општа и неорганска хемија

на Департману за хемију, на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику,
за сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.

Директор

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Регионална географија

18000 Ниш, Трг краља Милана 8

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: завршен филозофски, филолошки
правни, економски, технички или природно-математички факултет и најмање 3 године радног искуства у области образовних и културно-образовних
делатности. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, потврду о
дужини радног стажа у области образовних и културно-образовних делатности, краћу биографију, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење да
се против кандидата не води кривични поступак. Документацију доставити
препорученом пошиљком или лично на горенаведену адресу, са назнаком:
„За Управни одбор“. Рок за пријаву: 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

на Департману за географију, на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент докторских студија географије. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; доказ да је студент докторских студија; списак
научних радова, као и саме радове. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник куварства са практичном наставом
за рад у школској радионици „Маргер“, у Нишу

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена

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

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама: 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 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. Кандидат треба да
има претходно завршено средње образовање за образовни профил: кувар,
кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски техничар. 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 (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);
држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву
са кратком биографијом, приложити: CV, доказ о стеченом одговарајућем
образовању, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ који изда високошколска
установа, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
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испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за удате). Сва документа морају бити оригинали или оверени преписи/фотокопије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“
18000 Ниш, Бубањских хероја 1
тел. 018/562-919

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 став 2 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12): 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.

Психолог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 став 2 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12): 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.
ОСТАЛО: Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно педагошких предмета (доказ доставити уз пријаву на конкурс). 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. 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, 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 (доказ доставити уз пријаву
на конкурс); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство
Републике Србије (доставити уз пријаву на конкурс); извод из матичне књиге рођених (доставити уз пријаву на конкурс). Вршиће се и претходна провера психофизичких способности кандидата од стране Националне службе
за запошљавање у Нишу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

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

Наставник цртања и сликања и основа технологије и
конзервације

на одређено време до истека мандата наставнику именованом
на послове директора школе
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 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 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/11, 8/11 и 9/2013) и то: дипломирани сликар; академски
сликар - ликовни педагог; дипломирани сликар - професор ликовне културе; дипломирани сликар зидног сликарства; лице са завршеним факултетом примењених уметности - одсек или катедра за примењено сликарство,
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сликарство или зидно сликарство; лице са завршеним факултетом ликовних
уметности - сликарски одсек; мастер ликовни уметник и мастер примењени
уметник (завршене основне академске и мастер студије на студијском програму, односно модулу сликарство, примењено сликарство, зидно сликарство, класично сликарство, конзервација и рестаурација, односно конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру); лице са завршеним
факултетом примењених уметности - одсек или катедра: конзервација, рестаурација слика, скулптура и уметничких дела на папиру, зидно сликарство,
примењено сликарство, вајарство, примењено вајарство; професор ликовних уметности - смер сликарски; лице са завршеним факултетом ликовних
уметности, сликарски и вајарски одсек; мастер конзерватор и рестауратор,
мастер примењени уметник и мастер ликовни уметник (претходно завршене
основне академске студије на студијском програму, односно модулу сликарство, примењено сликарство, зидно сликарство, класично сликарство, конзервација и рестаурација, конзервација и рестаурација слика и уметничких
дела на папиру, односно конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОШ „СВЕТИ САВА“
18227 Суботинац
тел. 018/877-651

Наставник разредне наставе
Наставник руског језика
са 11% радног времена

Наставник математике

са 89% радног времена, на одређено време

Наставник физичког васпитања

са 20% радног времена, на одређено време

Наставник информатике и рачунарства
са 10% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и
према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања - да је
лице стекло одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Наведена лица морају да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ
издаје надлежна високошколска установа). Сходно члану 121 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 закона (доказ
- потврда о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о
поседовању лиценце). Психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује васпитно-образовни рад (доказ
- диплома о завршеном образовању на српском језику). Уз пријаву доставити: кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
или потврду са факултета о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о поседовању положеног стручног испита, лиценце. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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Нови Па зар
ОШ „25. МАЈ“
36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

Наставник српског језика
са 95% радног времена

Наставник музичке културе
Наставник босанског језика
са 70% радног времена

психолошких, педагошких и методичких дисциплина; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа);
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о стручној спреми
(диплому); извод из матичне књиге рођених; потврду или уверење високошколске установе да је кандидат у току студија положио испите из педагогије
или оверену фотокопију уверења да је кандидат положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, радну књижицу, уверење о држављанству, доказ
о познавању језика на ком се обавља образовно-васпитни рад. Лекарско
уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора о раду.

ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ“

Наставник руског језика

Лескова, 36320 Тутин
тел. 020/488-007

Наставник енглеског језика

са 88% норме, за рад у Лескови

Наставник биологије

са 88% норме, за рад у Сувом Долу

са 40% радног времена
са 50% радног времена

на одређено време, са 80% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом: одговарајуће образовање; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документима слати на адресу школе.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Наставник математике
Наставник математике
за 33% норме часова

Наставник математике
Наставник математике
Наставник математике

са 88% норме, за рад у Режевићу

Наставник српског језика

са 83% норме, за рад у Режевићу

Наставник историје

за рад у Режевићу, Лескови и Сувом Долу

Наставник музичке културе

са 75% норме, за рад у Режевићу, Лескови и Сувом Долу

Наставник енглеског језика

са 90% норме, за рад у матичној школи и истуреним
одељењима

Наставник руског језика

са 60% норме, за рад у истуреним одељењима

Наставник босанског језика

са 75% норме, за рад у матичној школи и истуреним
одељењима

Наставник босанског језика

Наставник српског језика и књижевности
за 41% норме часова

са 90% норме, за рад у матичној школи и истуреним
одељењима

Наставник музичке културе

Наставник разредне наставе

за 15% норме часова

за рад у Набојама

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: високо образовање у смислу члана 8 Закона о основа система образовања и васпитања, са називом стручне спреме према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручног сарадника у основној школи; стручна
спрема за радно место предвиђена је према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основним школама и Закона о
основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству, оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне
књиге рођених. Ближе информације на број телефона: 020/488-007.

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Наставник италијанског језика
за 23% норме часова

Наставник геодетске групе предмета
Наставник геодетске групе предмета
за 50% норме часова

Наставник грађевинске групе предмета
за 35% норме часова

Лице према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике лако
ометене у развоју
за 40% норме часова

Наставник социологије

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

Наставник екологије и заштите животне средине
за 10% норме часова

УСЛОВИ: За радна места могу да конкуришу кандидати под условима прописаним законом, и ако имају: одговарајуће образовање; образовање из
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ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Ослобођења 103
тел. 020/317-458

36300 Нови Пазар, Осаоница
36314 Штитаре
тел. 020/351-393

Наставник разредне наставе

Наставник српског језика

3 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време
2 извршиоца

Наставник биологије

са 95% норме

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеним одељењима у селу Крће, Буче и Свиланово
3 извршиоца

Наставник физичког васпитања

Наставник биологије

са 20% норме, на одређено време до повратка радника са
функције

Наставник српског и босанског језика

Наставник физичког васпитања

за 40% норме часова

Наставник српског и босанског језика
за 30% норме часова

Библиотекар

са 20% норме

Наставник географије

са 70% норме, на одређено време до повратка радника са
функције

Наставник музичке културе

Наставник музичке културе

за 55% норме часова

са 50% норме

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о завршеној школи VII/1 степен стручне спреме, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству.

Наставник математике

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник босанског језика

за 10 часова (55% норме), на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник немачког језика
за 18 часова (100% норме)

са 22% норме

УСЛОВИ: Општи услови за пријем у радни однос утврђени су чл. 8 и чл. 120
ЗОСОВ („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013). Посебни услови предвиђени су Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12). Кандидати су дужни да уз
пријаву доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да нису прекршајно кажњавани, као и да се против њих не
води прекршајни поступак; лекарско уверење о здравственој способности
за рад (не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на број телефона: 020/351-393. Пријаве са документима предати административним радницима школе или слати на адресу школе.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник музичке културе
за 8 часова (40% норме)

УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме.

Наставник босанског језика

за 10 часова (55% норме) и српског језика за 8 часова
(44% норме), на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник босанског језика

за 8 часова (40% норме), на одређено време, за рад у
издвојеном одељењу у Долову
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник математике

за 8 часова (44% радног времена), за рад у издвојеном
одељењу у Долову
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник музичке културе

за 25% норме, за рад у издвојеном одељењу у Долову
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене чл. 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна документација: диплома о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Ако се
образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим услова из става 1 чл. 120, кандидат мора да има и доказ о знању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве доставити у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Кандидати
ће бити писмено обавештени о избору, у року од 8 дана од дана доношења
одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
допуњује се радно место: наставник разредне наставе, на одређено
време до повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета - 4 извршиоца. Исправка конкурса објављена 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“
Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/466-123

Професор енглеског језика

за рад у издвојеним одељењима школе у Западном Мојстиру,
Шпиљанима и Врби, са 60% радног времена

Професор музичке културе

за рад у матичној школи и издвојеном одељењу у Драги, са
50% норме

Професор босанског језика

за рад у матичној школи и издвојеном одељењу у Драги, на
одређено време, са 80% норме

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Врби

Професор физичке културе

за рад у матичној школи и издвојеном одељењу у Драги, на
одређено време до краја школске године, до 31.08.2014. године
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Професор српског језика
Педагог

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву приложити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
доказ о познавању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-309

Наставник српског језика и књижевности
са 83,33% радног времена

Наставник математике
Наставник музичке културе
Наставник музичке културе
са 15% радног времена

Наставник енглеског језика

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, 28. новембра бб
тел. 020/314-722

Наставник математике
за 57% радног времена

Наставник економске групе предмета
за 35% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове према члану 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; одговарајуће високо образовање у складу
са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и врста
стручне спреме према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 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; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело из чл. 120 ст. 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа), држављанство Републике Србије; да кандидат
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми или уверење о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврду или
уверење високошколске установе да је кандидат у току студија или након
дипломирања положио испит из педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да је кандидат положио стручни испит, односно испит за
лиценцу; ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику, потврду или уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа, а лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду.

са 38,89% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник математике

са 11,11% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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; одговарајуће образовање сходно Правилнику о врсти
стручне апреме наставника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Просветни гласник“, бр. 5/91);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом или
ученицима; да није осуђивано сходно члану 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе, уверење о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, уверење да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду, а уверење да кандидат није кажњаван прибавља школа.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
36300 Нови Пазар, Ослобођења бб

Нови Са д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Наставник хармонике

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

УСЛОВИ: дипломирани музичар-акордеониста; мастер музичар; професионални статус акордеониста хармоникаш.

Виши наставник страних језика за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Енглески језик

2 извршиоца

Наставник клавира
5 извршилаца

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

Наставник гитаре
3 извршиоца

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

Наставник флауте

за 50% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани музичар-флаутиста, мастер музички уметник, професионални статус флаутиста.

Наставник кларинета
за 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар-кларинетиста, мастер музички уметник,
професионални статус кларинетиста.

Корепетитор
УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста, мастер музички уметник, професионалнистатус клавириста.

Наставник виолине

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет,
енглески језик и књижевност, завршене мастер студије из области енглеског
језика. Предност имају кандидати који имају објављене уџбенике и радове
из области енглеског језика као страни језик у техничкој струци, најмање 5
година искуства на високошколској установи техничког усмерења и услови
прописани чланом 68 Закона о високом образовању. Приложити: молбу за
избор у звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже научне
области), докази 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.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
е-mail: puns@nspoint.net

У конкурсу објављеном 23.10.2013. године, у публикацији „Послови“, мења се број извршилаца за наведена радна места: уместо:
58 васпитача, треба да стоји: 53; уместо: 12 спремачица, треба да
стоји: 11; уместо: 4 сервирке, треба да стоји: 3; уместо: 21 медицинска сестра, треба да стоји: 20 извршилаца.

за 30% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани музичар-виолиниста, мастер музички уметник, професионални статус виолиниста.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање.

Наставник клавира

за рад у издвојеном одељењу у Рашки
4 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста, мастер музички уметник, професионални статус клавириста.

Наставник гитаре

за рад у издвојеном одељењу у Рашки
УСЛОВИ: дипломирани музичар-гитариста, мастер музички уметник, професионални статус гитариста.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; Закон о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); држављанство Републике Србије; да
кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпини рад. Уз пријаву
приложити: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике
Србије; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима - изабрани кандидат доставља пре закључења уговора
о раду, а уверење из казнене евиденције о неосуђиваности - прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
21460 Врбас, Палих бораца 34
тел. 021/707-170

Стручни сарадник - школски психолог

на одређено време до повратка одсутног запосленог са
дужности директора школе
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове предвиђене чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13): 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 или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника,
васпитача и стручног сарадника; услови предвиђени чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
55/13). У радни однос у установи може бити примљено лице под условима
прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13)
и испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Послове стручног сарадника могу да обављају: школски психолог;
професор психологије; дипломирани психолог-општи смер или смер опште
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 из развојно-педагошких предмета. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из чл. 8 став
4 Закона. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе,
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о
раду), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, прибавља школа), уверење о држављанству Републике Србије. Докази о испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер не могу бити старији од 6 месеци.
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ“

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Механика флуида, хидраулика и пнеуматика

Наставник математике

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке струке, област техничко технолошке науке - Механика флуида, хидраулика и пнеуматика, педагошко
искуство и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

21000 Нови Сад, Шумадијска 12а
тел. 021/527-155

са 94% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције помоћника директора, а најдуже до
31.08.2014. године

Наставник практичне наставе за железнички саобраћај

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Информациони и комуникациони системи

Наставник групе предмета за друмски саобраћај

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, инжењерске или информатичке
струке, докторат у наведеним научним областима, поседовање специјалистичких знања у подручјима развоја и пројектовања индустријских производа
и рачунаром подржаног пројектовање (CАЕ/CAD/CAM) и услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању.

Наставник српског језика и књижевности

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Организација, технологија грађења и
менаџмент

са 90% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције помоћника директора, а најдуже до
31.08.2014. године
на одређено време до повратка запослене на послове
наставника, а најдуже до 31.08.2014. године

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13) и стечен стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/11 и 9/13); да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа
службеним путем); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима, а који уђу у ужи избор, вршиће
надлежна Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс са наведеним називом радног места
за које се подноси, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, односно уверење ако диплома није издата, уверење
о држављанству, оверена копија доказа (уверење о положеним испитима
из педагогије и психологије у току студија или положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу) о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и извод из матичне књиге
рођених. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или предати лично у
секретаријат школе; контакт телефон: 021/527-155-секретар школе.

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске струке, мастер инжењер
грађевинарства, радно искуство на реализацији наставе (вежбања) из
групације предмета Организација и технологија грађења и грађевински
менаџмент и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Мехатроника, роботика и аутоматизација
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке струке - електротехника
или мехатроника, докторат наука у области мехатронике-роботике, искуство у наставном процесу из уже научне области за коју се бира и најмање
објављена три рада у релеватним часописима са SCI листе и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Енергетска електроника, машине и погони
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника, мастер из
области електротехнике и рачунарства, искуства из области енергетске
електронике, погона и машина, искуство у реализацији стручних пројеката и
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Метрологија, квалитет,
прибори и еколошко инжењерски аспекти
2 извршиоца

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

Ванредни или редовни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Организације и
технологије транспорта
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Ванредни или редовни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, најмање пет година искуства у извођењу предавања на предметима
који припадају области технологија електронског пословања, искуство у
извођењу предавања на предметима који припадају области управљања
дигиталним документима, учешће на истраживачким пројектима Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије и међународним пројектима и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Ванредни или редовни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство
- рачунарство и аутоматика, најмање пет година искуства у извођењу предавања на предметима који припадају области веб програмирања, искуство
у извођењу предавања на предметима који припадају области електронског
плаћања, учешће на истраживачким пројектима Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије и међународним пројектима и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке инжењерство заштите животне средине, уписане мастер академске студије инжењерства заштите животне средине или заштите на раду и услови прописани чланом 71 Закона о
високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Примењене рачунарске науке и
информатика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, уписане мастер студије у области рачунарства и електротехнике,
познавање основа теорије алгоритама и структура података, искуство у
области процедуралног програмирања на програмском језику C, искуство у
области објектног програмирања на програмским језицима C++, C# и Јаvа.
Познавање .net технологије и SUBP Оracle и услови прописани чланом 71
Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Примењене рачунарске науке и
информатика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке eлектротехника и рачунарство,
уписане мастер студије у области рачунарства и електротехнике, искуство
у области интеракције човека и рачунара и рачунарске графике, одлично
познавање програмских језика C и C#, укључујући и WPF .Net технологије,
искуство у програмирању 3D графичких приказа помоћу ОpenGL, односно
Оpen GL ЕS библиотека, а мора бити способан за развој једноставних 3D
анимација помоћу Microsoft HNA, односно Мono Game софтверских машина и
услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже научне области) и 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
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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.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23
тел. 021/6040-428

Наставник куварства

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
21410 Футог, Раде Кончара 2
тел/факс: 021/2992-268
e-mail: оsmiroslavantic@neobee.net

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 11/2012);
да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Административно-финансијски радник

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: средњу или вишу стручну спрему економског смера или средњу стручну спрему - оператер за електронску обраду података
или средњу стручну спрему - економске струке; да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити доказ о стручној спреми и
држављанству Републике Србије, док се одговарајуће лекарско уверење
доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Наставник хемије

за 10% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање прописано чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/2013), да има врсту стручне спреме у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/2011,
9/2013), знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уколико
није положио испит за лиценцу, 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
(доказе кандидати прилажу уз конкурсну документацију). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; кратку биографију - CV. Уверење о некажњавању
прибавља школа, лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Извод из матичне књиге рођених и копија дипломе не могу бити старији од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве које садрже документа која
нису оригинална или оверена неће бити разматране.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

21000 Нови Сад, Радоја Домановића 24
тел. 021/6339-153

Наставник српског језика
Сервирка у школској кухињи

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

Васпитач

2 извршиоца

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, до 30.09.2014. године

Васпитач

на одређено време до повратка одсутног запосленог, до
09.03.2014. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 и чл. 121 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 39 Закона о
предшколском васпитању и образовању; знање језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа, знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.

Спремачица-сервирка

на одређено време до повратка запослене, до 30.09.2014.
године

Спремачица-сервирка

за 20 сати недељно, за рад у вртићу „Пчелица“, Савино Село
УСЛОВИ: КВ радник, средња школа у трајању од три године - куварске
струке, знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе/
сведочанства и уверење о држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о кривичној неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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за 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 11/2012); да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену копију или
препис дипломе, доказ о држављанству, док се лекарско уверење подноси
пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Панчево
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
26207 Идвор, Михајла Пупина 51

Наставник биологије

са 8 часова (40% радног времена)

Наставник математике

са 16 часова (89% радног времена)
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 и 121 ст. 7, 9 и 10 Закона
о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад; 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 основним 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 основ-
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Наука и образовање
ној 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 кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - 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: 013/676229, 676-016.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88
тел. 013/659-168

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер, дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са положеним стручним испитом за секретара, 4 године радног искуства
у образовању.

Ромски педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: средње стручно образовање, савладан програм обуке за педагошког асистента, познавање ромског језика.

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са дужности директора школе у првом мандату

Наставник математике

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
26207 Идвор, Михајла Пупина 51

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да су држављани
Републике Србије; одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да поседују дозволу за рад, савладану обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит за директора, након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора
школе), најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да су психички, физички
и здравствено способни за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Кандидати су дужни да уз пријаву, својеручно потписану, на
конкурс приложе: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или оверену фотокопију), диплому о завршеном образовању
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију), потврду о
стеченом радном стажу у области образовања и васпитања, лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за
рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију), да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа). Поред наведеног, кандидат у пријави
треба да наведе краће биографске податке и приложи податке о кретању у
досадашњој служби или радном односу, стручном и радном усавршавању.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима и назнаком: „За конкурс за директора“, достављају на адресу школе.

Tржиштe рада

са 88% радног времена

УСЛОВИ: 2 године радног искуства у настави.

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник српског језика

са 94% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
положеном стручном испиту (ако поседује), уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања - прибавља школа, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности - доставља кандидат,
пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

26320 Банатски Карловац, Жарка Зрењанина 36
тел. 013/651-227

1. Наставник математике

са пробним радом од 4 месеца

2. Наставник математике

са 12 часова наставе недељно (67% радног времена), са
пробним радом од 4 месеца

3. Наставник физике

са 12 часова наставе недељно (60% радног времена), на
одређено време до повратка запосленог са дужности директора
школе у првом мандату

4. Наставник музичке културе

са 10 часова наставе недељно и једном групом - изборном
групом хора, са 55% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог одсутног преко 60 дана

Аналитички приступ
запошљавању
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: образовно - васпитни рад у школи остварује се на српском језику.
Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013), односно да је: за радна места под бр. 1 и 2: 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), дипло-
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мирани 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; за радно место
под бр. 3: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе
технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска
физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике
и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике - хемије - мастер, дипломирани професор физике
- информатике - мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер,
дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области физике; за
радно место под бр. 4: академски музичар, дипломирани музичар - музички
педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор,
дипломирани - композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани
музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе,
дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани
музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани
музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар
- перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар
- виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач,
дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област,
професор музичког васпитања, дипломирани флаутиста, дипломирани
црквени музичар (педагог, појац и диригент хора), мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог
или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор. Кандидат мора да има, у складу са чланом З став
4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из горенаведених дисциплина; да 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 кандидати су дужни да поред краће
биографије доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству - не старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер у обавези су да доставе диплому или уверење о завршеним основним академским студијама 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 на студијским
програмима из области физике; доказ о положеним испитима из одговарајућих предмета код оних звања где се то тражи у конкурсу; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
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стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске
установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику - у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору кандидата, а
пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи избор кандидата који
испуњавају све услове конкурса које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности, кандидати ће бити благовремено обавештени од стране
школе. Директор доноси одлуку о избору кандидата, у року од осам дана од
добијања резултата психолошке процене способности кандидата за рад са
децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне
информације могу се добити на број телефона: 013/651-227. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом, на
адресу школе.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26310 Алибунар

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“,
мења се за радно место: наставник екологије, и треба да стоји: на
одређено време ради замене одсутног запосленог, са 2 часа наставе
недељно (10% радног времена) - образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. Контакт телефон који је објављен у заглављу
је: 013/641-036. Извињавамо се због настале техничке грешке.

ОШ „БОРА РАДИЋ“

26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511

Секретар

на одређено време, за 50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву поднети: диплому (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију); лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду). Уверење о неосуђиваности
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и остала кривична дела набројана у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа.
Пријаве доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ПРВИ МАЈ“

26315 Владимировац, Цара Лазара 47
тел. 013/245-132

Наставник математике у настави на српском језику
са 88% радног времена

Наставник математике у настави на румунском језику
са 22% радног времена

Наставник физике у настави на српском језику
са 30% радног времена

Наставник физике у настави на румунском језику
са 30% радног времена

Наставник хемије у настави на румунском језику
са 10% радног времена

Наставник разредне наставе у настави на српском
језику
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чл. 8 став 1 и
2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, Законом о
изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
и у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника
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и стручних сарадника у основној школи. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о стеченој
лиценци ако се не ради о приправнику, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених и радну биографију. Уверење о психофизичкој
и здравственој способности за рад подноси само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. На проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака,
биће упућени кандидати из ужег избора. Пријаве се шаљу на адресу школе.
Додатне информације на број телефона: 013/643-003.

дужни да приликом пријављивања доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому о одговарајућем
образовању, извод из матичне књиге држављана, доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, доказ о знању
мађарског језика. Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

на мандатни период од 4 године

26000 Панчево, Максима Горког 7
тел. 013/2352-615
е-mail: еtsntesla@gmail.com

Наставник групе предмета електротехника
Наставник групе предмета електротехника
са 90% радног времена

Наставник групе предмета електротехника

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 11/09, 52/11 и 55/13),
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, 6/01, 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), Правилником о врсти
образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план
и програм огледа за образовни профил: администратор рачунарских мрежа („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 17/06 и 23/07), Правилником о
врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни
план и програм огледа за образовни профил: електротехничар мултимедија
(„Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 09/07 и 17/07), Правилником о врсти
образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и
програм огледа за образовни профил: електротехничар телекомуникација
(„Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 09/07 и 17/07). Уз пријаву приложити: краћу биографију са кретањем у служби, оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању, оверену фотокопију додатка дипломи или
оверену фотокопију индекса или потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте са пријавом пребивалишта. Кандидат
који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије
од шест месеци. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу
психофизичких способности. Право учешћа на конкурсу има кандидат који
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, о
чему ће школа прибавити доказ. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са неопходном документацијом слати на адресу школе.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26228 Скореновац, Братства и јединства 49
тел/факс: 013/764-015

Школски педагог - психолог
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и услове из члана 120 став 1 и члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13): одговарајуће образовање; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова праксе и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, као и услов члана 120 тачка
5 Закона о основама система образовања и васпитања - знање мађарског
језика. Под доказом знања сматра се диплома средње школе, више школе
или факултет завршен на мађарском језику или положен испит из мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Сва документа се
доносе у овереним преписима или у овереним фотокопијама. Кандидати су

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26204 Опово, Братства и јединства 14
тел/факс: 013/681-512

Директор

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
за наставника, педагога или психолога, а које је стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да кандидат има 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 кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на 4 године. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву кандидат треба да приложи: доказ
о држављанству; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; преглед кретања
у служби са биографским подацима; доказе о својим стручним и организационим способностима (није обавезно). Доказ под тач. 4 кандидат доставља
након доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају у року 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
26000 Панчево, Новосељански пут 31
тел. 013/310-932
факс: 013/370-240

Професор математике

на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутног
запосленог

Инструктор у вожњи трактора
Професор пољопривредне групе предмета
са 65% радног времена

Професор хемије
УСЛОВИ: За горенаведена радна места може се примити лице које испуњава
следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да има одговарајуће
образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за наведени наставни предмет и у складу са чланом 8 ст. 2 тачка 1
Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 8 ст. 2 тачка
2 Закона о основама система образовања и васпитања; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (наведени
доказ доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре потписивања
уговора о раду); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик); да поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања). Уз својеручно потписану пријаву на
конкурс са назнаком да се конкурише за наведено радно место, потребно је
приложити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ да кандидат зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик), доказ да кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених 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. Школа прибавља доказе о неосуђиваности кандидата службеним путем, па није потребно да исто кандидати достављају уз пријаву на
конкурс. Кандидати доказују да поседују знање српског језика прилагањем
дипломе, уколико је диплома издата на српском језику у Републици Србији,
а уколико се ради о страним држављанима - онда доказују исто са уверењем
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да су положили испит - српски језик током студирања. Кандидати који имају
положен испит за лиценцу или положен стручни испит или су у току студија
положили испите из педагогије и психологије, сматра се да имају образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова), али о томе морају доставити наведени доказ. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26000 Панчево, Владимира Жестића 21
тел/факс: 013/352-663, 300-089
e-mail: оs.bradicevic@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13): стечено 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 и
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Настаник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина); да
кандидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом приложити:
диплому о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених. 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. 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. Проверу психофизичке способности за рад са
децом и ученицима обавиће надлежна служба за послове запошљавања.
Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће
се узети у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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.

Пи р о т
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ“
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Професор математике

за 4 часа недељно (20% радног времена)

Професор предмета - Основе друштвених дисциплина
у средњој школи, за 6 часова недељно (30% радног времена)

УСЛОВИ: високо образовање - професор историје, професор географије,
дипломирани историчар, дипломирани географ, професор социологије,
дипломирани политиколог, наставни, односно новинарски смер, професор
народне одбране, дипломирани дефектолог са завршеном педагошком академијом за наствнике разредне наставе, односно вишом педагошком школом
- група историја и географија, дипломирани дефектолог - олигофренолог са
савладаним програмом методике друштвене групе предмета. Поред одговарајућег високог образовања, кандидат мора поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Професор предмета - Уређење друштва

у средњој школи, за 4 часа недељно (20% радног времена)
УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани правник, професор социологије, дипломирани историчар - професор историје, дипломирани политиколог - наставничког, односно новинарског смера, дипломирани педагог за
одбрану и заштиту, дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике друштвене групе предмета. Поред одговарајућег
високог образовања, кандидат мора поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Библиотекар - медијатекар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани библиотекар - информатичар,
професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности, професор разредне наставе, професор језика и књижевности,
односно књижевности и језика, смер за библиотекарство, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, професор српског језика и
књижевности, мастер библиотекар - информатичар, мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), мастер професор
језика и књижевности (главни предмет/ппрофил библиотекарство и информатика), дипломирани инжењер организације за информационе системе,
инжењер електротехнике - за електронику, професор информатике, лице
које испуњава услове за наставника основне или стручне школе, односно
стручног сарадника - педагога или психолога, професор народне одбране,
професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност,
дипломирани компаративиста и библиотекар. Поред одговарајућег високог
образовања, кандидат мора поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: Поред одговарајућег високог образовања, кандидати треба да
испуњавају следеће услове: 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 и да знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није
осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу школе.

Пож аревац

УСЛОВИ: високо образовање - професор математике, дипломирани математичар, дипломирани дефектолог са завршеном вишом педагошком школом
- група математика, дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе математике. Поред одговарајућег високог
образовања, кандидат мора поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“

Професор ликовне културе

за 40% радног времена, нижа настава

УСЛОВИ: високо образовање - 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, 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 или
ликовних уметности, дипломирани дефектолог са завршеном вишом ликовном школом, односно вишом педагошком школом - група за ликовно образовање, дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом
методике ликовног образовања. Поред одговарајућег високог образовања,
кандидат мора поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

за 5% радног времена, виша настава

за 4 часа недељно (20% радног времена)

62

| Број 542 | 06.11.2013.

12304 Рановац

Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
Наставник руског језика
за 22% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, да има одговарајућу
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
држављанство Републике Србије. Кандидати треба да поред општих услова
испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 122 до 123 Закона
о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве на конкурс,
кандидати треба да доставе и оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми и уверење о држављанству. Остали докази подносе се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
12320 Жагубица, 25. септембра 2
тел. 012/7643-190

Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: професор ликовне културе, на
одређено време до 18.01.2014. године, до повратка радника са
функције, са 60% радног времена.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник физичког васпитања, са
10% радног времена.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

12320 Жагубица, Хомољска бб
Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: наставник српског језика и књижевности, мења се
у погледу процента радног времена, тако да уместо: 44% радног
времена, треба да стоји: 72% радног времена, и за радно место:
наставник социологије, уместо: 10% радног времена, треба да
стоји: 20% радног времена. У свему осталом оглас је непромењен.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

12320 Жагубица, Хомољска бб

Наставник психологије
са 20% радног времена

Наставник уставног и привредног права
са 20% радног времена

Наставник права

са 10% радног времена

Наставник електротехнике

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

Наставник практичне наставе куварства

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/07, 4/07,
7/08, 11/08 и 9/2013). Поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања, кандидат треба да има и одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, држављанство РС, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе и одговарајући
доказ да је кандидат у току студија положио испите из педагогије, психологије и методичке дисциплине или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, 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. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Избор кандидата биће извршен у
року од 8 дана од дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве се
подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
12308 Орешковица

Наставник француског језика
са 20% радног времена

Наставник енглеског језика
са 44% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чл.
8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС“, бр. 11/2012), 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, као и да испуњава и
друге посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, држављанство РС, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија - не старије од
6 месеци) и потврду високошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студирања или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана
добијања мишљења органа управљања. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ“
12309 Шетоње
тел. 012/347-457

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена, за рад у подручним одељењима
Везичево, Ћовдин и Ждрело

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са боловања, са
30% радног времена, за рад у одељењима од I до IV разреда

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са боловања, са
66% радног времена, за рад у одељењима од V до VIII разреда

Наставник руског језика
са 55% радног времена

Наставник математике
са 22% радног времена

Професор разредне наставе

на одређено време док мирује радни односи директора (у
складу са чланом 59 став 14 ЗОСОВ)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање: VII степен стручне спреме, 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 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 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 кандидата не води кривични поступак. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
За ближе информације обратити се на број телефона: 012/347-457.
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Кувар

Васпитач

на одређено време до повратка запосленог са боловања

на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: IV или III степен стручне спреме, средња стручна спрема стечена школовањем у трајању од 4 године, односно КВ радник - куварско - угоститељског смера, звање: кувар, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља 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 прибавља школа), држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: оверену фотокопију 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 кандидата не води кривични поступак. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. За ближе информације обратити се на број телефона:
012/347-457.

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање за васпитача стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који је уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или одговарајуће високо образовање за васпитача стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање за васпитача: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.

Спремачица - радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: I степен стручне спреме, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ се доставља 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
прибавља школа), држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: оверену фотокопију 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 кандидата не води кривични
поступак. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. За ближе информације обратити се на
број телефона: 012/347-457.

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

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

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

Пријепоље
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31320 Прибој, Пионирска 2
тел. 033/2451-035

Васпитач

за рад у припремној предшколској групи, на одређено време, са
75% радног времена, до завршетка припремног предшколског
програма у радној 2013/2014. години, за рад у ИО у Кратову у
ОШ „Благоје Полић“ Кратово

Васпитач

за рад у припремној предшколској групи, на одређено време, са
75% радног времена, до завршетка припремног предшколског
програма у радној 2013/2014. години, за рад у ИО у Прибојској
Бањи у ОШ „Никола Тесла“ Прибојска бања

Васпитач

за рад у припремној предшколској групи, на одређено време, са
75% радног времена, до завршетка припремног предшколског
програма у радној 2013/2014. години, за рад у ИО у Саставцима
у ОШ „9. мај“ Саставци

Васпитач

за рад у припремној предшколској групи, на одређено време, са
75% радног времена, до завршетка припремног предшколског
програма у радној 2013/2014. години, за рад у ИО у Сјеверину у
ИО ОШ „Десанка Максимовић“ Сјеверин
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Медицинска сестра

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

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе, односно уверење да поседују одговарајуће образовање;
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике
Србије. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа по службеној дужности.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско уверење,
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Кладница

Професор разредне наставе

за рад у ИО Сугубине, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства

Професор историје

са 35% радног времена

Професор географије
са 35% радног времена

Професор енглеског језика

са 20% радног времена, за рад у ИО Урсуле

Професор босанског језика

са 33% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Професор грађанског васпитања

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

Професор информатике

са 5% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Професор - Од играчке до рачунара

са 15% радног времена, за рад у ИО Сугубине и ИО Урсуле, на
одређено време до 31.08.2014. године

Професор разредне наставе

за рад у ИО Урсуле, на одређено време до повратка раднице са
трудничког боловања

Професор математике

са 22,22% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: Уз пријаву доставити следећа документа: диплому о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и
лекарско уверење.
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ОШ „МОМИР ПУЦАРЕВИЋ“
31320 Нова Варош, Акмачићи

Наставник физике

за 6 часова наставе недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова наставе недељно

Наставник руског језика

за 8 часова наставе недељно

Наставник енглеског језика
за 18 часова наставе недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Кандидат мора да испуњава услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и у складу са тим достави одговарајућу документацију: докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 члана 120 подносе се уз пријаву на
конкурс, доказ из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду,
а доказ из става 1 тачка 3 овог члана - прибавља школа. Осим тражених
доказа, уз пријаву доставити и: копију дипломе, оверену копију важеће личне карте и извод из матичне књиге рођених.

ОШ „БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ“
31327 Кратово, Бања код Прибоја

Наставник математике

са 88,89% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено време

Наставник ликовне културе

са 25% радног времена, на одређено време

Наставник немачког језика

са 20% радног времена, на одређено време

Наставник информатике и рачунарства
са 20% радног времена, на одређено време

Наставник физичког васпитања

са 60% радног времена, на одређено време док тече мандат
директора школе

Кувар

Наставник техничког и информатичког образовања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образоавање за радна места наставника, а
за радно место: кувар - средња стручна спрема; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван пресудом за кривично дело у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Кандидати су
дужни да из пријаву на конкурс доставе: оверену копију или препис дипломе о завршеном образовању; оверену копију уверења о држављанству РС;
оверену копију извода из матичне књиге рођених; уверење МУП-а да нису
осуђивани; уверење суда да се против њих не води кривични поступак.

Наставник техничког и информатичког образовања

ОШ „БОШКО БУХА“

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
3132 Прибој, 12. јануар
тел. 033/2445-437

Наставник математике

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

Стручни сарадник - психолог

на одређено време до 31.08.2014. године

31300 Пријепоље, Ивање

Наставник разредне наставе

Наставник ликовне културе

3 извршиоца - 2 извршиоца за рад у ИО Лучице и 1 извршилац
за рад у ИО Дивци, на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник енглеског језика

са 35% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

са 15% норме, на одређено време до 31.08.2014. године
на одређено време до повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: У складу са чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, у радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом, и ако има: 1. одговарајуће образовање; 2.
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђивано 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. Услови из става 1 и 2 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 чл. 120 Закона, 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. У складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања, наставник је лице које
је стекло одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („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 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 става 2 и 3 члана 8 Закона, 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 преносом бодова. Поред ових услова утврђених чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме утврђене Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Тражена документа морају бити оригинали
или оверене фотокопије.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник историје

Наставник математике
са 89% норме

Наставник руског језика
са 44% норме

Наставник музичке културе
са 25% норме

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 срадника 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, 8/08, 11/08), 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.

ИЗМЕНА КОНКУРСА
ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“,
допуњује се у делу Основно образовање одраслих, тако што се у
условима додаје: Кандидати треба да поред наведених услова
испуњавају и услове прописане Правилником о врсти образовања
наставника који остварују Програм огледа функционалног образовања одраслих, односно да имају савладан програм обуке за остваривање Програма функционалног основног образовања одраслих.
Поништава се радно место: професор енглеског језика, са 25,3%
радног времена, наведено у делу Основно образовање одраслих
(страна 70), јер не постоји потреба за тим радним местом.
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ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „ДОБРИСАВ ДОБРИЦА РАЈИЋ“
Бистрица, 31320 Нова Варош

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: наставник руског језика, и треба да
гласи: наставник руског језика, за 8 часова недељно (45% радног
времена), на неодређено време. За остала радна места конкурс је
непромењен. У оквиру докумената које кандидат треба да поднесе
уз пријаву брише се: оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту-лиценци и потврда о радном искуству
у области образовања. У погледу осталих докумената које кандидат треба да поднесе уз пријаву оглас је непромењен. Напомена:
Пријаве кандидата који су већ конкурисали биће разматране и
након исправке конкурса.

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Професор енглеског језика

ОШ „9. МАЈ“

Саставци, 31330 Прибој

Професор математике
2 извршиоца

Професор физике
са 90% норме

Професор информатике и рачунарства

са 60% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор математике

са 66% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор техничког и информатичког образовања
са 20% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор ликовне културе

са 75% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

професор музичке културе

на одређено време до повратка радница са породиљског
одсуства
2 извршиоца

са 75% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор биологије

са 40% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

Професор разредне наставе

са 31% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

на одређено време до повратка раднице са функције
за рад у ИО Фијуље, на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Професор разредне наставе

за рад у ИО Дунишиће, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства

Професор физичког васпитања

Професор биологије

Професор енглеског језика
Професор историје

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

Професор географије

са 20% норме, на одређено време до 31.08.2014. године

Помоћни радник

на одређено време до повратка радника са неплаћеног
одсуства са рада

на одређено време до 31.08.2014. године

Професор предмета Чувари природе

на одређено време до повратка запосленог коме мирује радни
однос

са 35% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Професор домаћинства

са 20% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Поред општих
услова прописаних Законом о раду, Законом о основној школи, кандидати
треба 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 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да доставе
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.

Професор физичког васпитања

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

Прокупље
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19
тел. 027/329-607

Помоћни радник - хигијеничар
УСЛОВИ: завршено основно образовање.

Наставник математике

на одређено време до повратка лица изабраног на функцију,
најдуже на 4 године

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању најмање од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву и доказ о завршеном основном
образовању, кандидат треба да достави: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да није правноснажном пресудом осуђен
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, као и
да није осуђиван за кривично дело против достојанства личности и морала.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе
или доставити лично у просторијама школе, радним даном до 14,00 часова.
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18407 Житни Поток
тел. 027/364-131

Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник математике.

Смедерево
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, да је држављанин
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству Републике Србије. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8
дана од дана добијања мишљења органа управљања.

ОШ „ИВО АНДРИЋ“

11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник руског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог, а најдуже
до 31.08.2014. године, за 4 часа у настави (20% радног
времена)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и
чланом 3 тачка 3 ал. 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да испуњавају остале услове прописане чланом 120 ст. 1
тач. 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству Републике Србије и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник физичког васпитања

са 30% радног времена на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и 70% радног времена
на одређено време до повратка помоћника директора (до
31.08.2014. године)

врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
настваника у стручним школама. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
стручном испиту за рад у образовању или положен испит за лиценцу, уверење да кандидат није осуђиван - по службеној дужности прибавља школа.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за радна места наставника који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна места наставника морају да имају
и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат мора да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“
11432 Друговац
тел. 026/721-114

Олигофренопедагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Просветни гласник“, бр. 11/2012), да испуњава услове прописане чланом
120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Потпуна пријава треба да садржи: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству), оверену фотокопију или
оверен препис дипломе о стеченом образовању, као и доказ о испуњености
услова прописаног чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Професор енглеског језика

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Просветни гласник“, бр. 11/2012), да испуњава услове прописане чланом
120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Потпуна пријава треба да садржи: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству), оверену фотокопију или
оверен препис дипломе о стеченом образовању, као и доказ о испуњености
услова прописаног чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физичке културе и звања по
Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/513-859

Наставник српског језика

са 7 часова у настави (40% радног времена)

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности и звања по Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о
раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као и Правилником о

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања.

Наставник ликовне културе и естетског обликовања
фризура
са 6 часова у настави, на одређено време до повратка
запослене са одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, тражених занимања.
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СРЕДЊА ШКОЛА „ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“

Наставник инфектологије са негом

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81

са 20% радног времена

Наставник графичке групе предмета

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектологије - VII/2 степен стручне спреме.

са 55% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер графичке технологије - VII степен стручне
спреме.

Наставник техничког цртања са машинским
елементима

на одређено време до повратка запосленог са дужности
помоћника директора школе, најдуже до 31.08.2014. године, са
20% радног времена
УСЛОВИ: дипл. инжењер машинства, дипл. инжењер технологије - VII степен стручне спреме.

Наставник термодинамике

на одређено време до повратка запосленог са дужности
помоћника директора школе, најдуже до 31.08.2014. године, са
20% радног времена
УСЛОВИ: дипл. инжењер машинства, дипл. инжењер технологије - VII степен стручне спреме.

Наставник енглеског језика

са 22,22% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: професор енглеског језика - VII степен стручне спреме.

Наставник практичне наставе - графичка група
предмета
са 48,65% радног времена

УСЛОВИ: инжењер графичке технологије са VI степеном стручне спреме
који има средњу графичку школу, занимање: техничар графичке дораде.

Наставник педијатрије са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста педијатар - VII/2 степен стручне
спреме.

Наставник интерне медицине са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста интерне медицине - VII/2 степен
стручне спреме.

Наставник хирургије са негом
са 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста хирургије - VII/2 степен стручне
спреме.

Наставник гинекологије и акушерства са негом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства - VII/2
степен стручне спреме.

Наставник анатомије и физиологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - VII/2 степен стручне спреме.

Наставник патологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста патологије са VII/2 степеном стручне спреме.

Наставник микробиологије са епидемиологијом
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста микробиологије са VII/2 степеном
стручне спреме.
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Наставник хигијене са здравственим васпитањем
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - VII степен стручне спреме.

Наставник неуропсихијатрије са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста неуропсихијатрије - VII/2 степен
стручне спреме.

Наставник фармакологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII степен стручне спреме.

Наставник медицинске биохемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII степен стручне спреме.

Наставник теоријске наставе, вежби и блок наставе
из предмета у подручју рада здравство и социјална
заштита (педијатрија са негом, интерна медицина са
негом, хирургија са негом, гинекологија и акушерство
са негом, инфектологија са негом, неуропсихијатрија
са негом, здравствена нега, здравствена нега деце,
прва помоћ)
7 извршилаца

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар - VI степен стручне спреме.

Наставник теоријске наставе, вежби и блок наставе
из предмета у подручју рада здравство и социјална
заштита (педијатрија са негом, интерна медицина са
негом, хирургија са негом, гинекологија и акушерство
са негом, инфектологија са негом, неуропсихијатрија
са негом, здравствена нега, здравствена нега деце,
прва помоћ)
са 46,5% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар - VI степен стручне спреме.

Наставник теоријске наставе, вежби и блок наставе
из предмета у подручју рада здравство и социјална
заштита (педијатрија са негом, интерна медицина са
негом, хирургија са негом, гинекологија и акушерство
са негом, инфектологија са негом, неуропсихијатрија
са негом, здравствена нега, здравствена нега деце,
прва помоћ)
на одређено време до повратка раднице са одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар - VI степен стручне спреме.
ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће обазовање; 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; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биографију, адресу и број телефона, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, лекарско уверење пре закључивања уговора о раду. Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају
бити оверене од надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, у филијали Националне службе за запошљавање у Смедереву биће
извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима, за кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа. Пријаве на конкурс
могу се послати поштом, на адресу школе или предати лично у секретаријат
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/513-859

Наставник практичне наставе за електричне и
електронске системе на возилима
УСЛОВИ: VII, VI или V степен, траженог занимања.

Наставник предузетништва

за 2 часа у настави (10% радног времена)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инж. електротехнике, дип. инж.
машинства, дипл. економиста.

Наставник економике и организације предузећа
за 2 часа у настави

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. економиста, дипл. инж. организације рада, претходно завршене основне академске студије у области економије.

Наставник основа анатомије и физиологије
за 2 часа у настави

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, доктор стоматологије.

Наставник основа дерматологије
за 2 часа у настави

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.

Наставник хигијене

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11319 Крњево, Николе Пашића 4
тел. 026/821-115

Наставник физичког васпитања

за 20 часова у настави, на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања.

Наставник енглеског језика

за 8 часова у настави, на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања.

Наставник музичке културе

за 8 часова у настави, на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и
да имају држављанство Републике Србије. Под одговарајућим образовањем
сматра се високо образовање на студијама другог степена, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године, високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао образовање до 10.09.2005. године. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверене фотокопије
докумената, не старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

за 2 часа у настави

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за
хигијену, доктор стоматологије.

Наставник прве помоћи
за 2 часа у настави

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста ургентне медицине, доктор стоматологије, дипл. фармацеут, професор народне
одбране, мастер организатор здравствене неге, мастер медицинска сестра.
ОСТАЛО: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 8 став 2
тач. 1, 2 и 3 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 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 (чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања
и васпитања). Потребна је психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима, држављанство РС, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да лице зна српски
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - доказ је диплома о стеченом одговарајућем високом образовању на српском језику или стечено више
образовање на српском језику. Уз пријаву доставити оригинале или оверене
фотокопије тражених докумената, не старије од 6 месеци. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 21
тел. 026/317-194

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: образовање за васпитача или стручног сарадника 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, дозвола за рад
(лиценца), обука и положен испит за директора установе и најмање пет
година рада у установи након стеченог образовања или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола
за рад (лиценца), обука и положен испит за директора установе и најмање
пет година рада у установи након стеченог образовања или образовање за
васпитача стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије) стечено на студијама у трајању од три године, дозвола
за рад (лиценца), обука и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Услов о радном стажу и
врсти послова доказује се одговарајућом потврдом или на други валидан
начин. Фотокопије радних књижица неће бити разматране. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да испит положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност, да има држављанство
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом, кандидат доставља доказе о испуњености услова у оригиналу или у овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
06.11.2013. | Број 542 |
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Сомбор
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
25230 Кула, Маршала Тита 113
тел. 025/729-150

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013), односно 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, за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозвола за рад, обука
и положен испит за директора школе и најмање 5 година рада у школи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије. Као доказе о испуњавању
прописаних услова, кандидати су дужни да приложе следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
доказа о поседовању лиценце за рад, односно оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; доказ о радном стажу; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; уверење
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавиће школа службеним путем од Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Доказ о савладаној обуци
и положеном испиту и стицању лиценце за директора школе се не прилаже, јер министар просвете није донео подзаконска акта о полагању испита
и стицању лиценце за директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају на адресу
школе. Потребна обавештења могу се добити на број телефона: 025/729-150.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Наставник енглеског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

Наставник економске групе предмета

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

Наставник здравствене културе
са 20% норме

Наставник економске групе предмета
2 извршиоца

Наставник услуживања
са 50% норме

Наставник куварства
2 извршиоца

Наставник српског језика као нематерњег језика

са 20% норме, за наставу на мађарском наставном језику

Наставник математике

са 20% норме, за наставу на мађарском наставном језику

Наставник географије

са 5% норме, за наставу на мађарском наставном језику

Наставник хемије

са 5% норме, за наставу на мађарском наставном језику

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/827-701

Наставник хемије

Наставник куварства са практичном наставом
за наставу на мађарском наставном језику
2 извршиоца

Наставник здравствене културе

за 40% радног времена

са 10% норме, за наставу на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор хемије и друга звања у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

УСЛОВИ: потребна школска спрема одређена је у Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013). У радни однос
у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање по чл. 8 и чл. 121 став 9 и 10
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13); држављанство Републике Србије; 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 (члан 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања); да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз потписану
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе; доказ да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; биографију - CV; доказ
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (као доказ о
знању језика признаје се стечено средње, више или високо образовање на
језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уверење да
кандидати нису осуђивани - прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду.
Проверу психофизичких способности врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Професор разредне наставе

на одређено време до истека мандата директора
УСЛОВИ: професор разредне наставе и друга звања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи.
ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање - на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године. Лица са одговарајућим образовањем морају да имају образовање из
психологије, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или положен испит за лиценцу, држављанство Републике Србије; да
кандидат није осуђиван и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити следећу документацију: оверен
препис (фотокопију) дипломе о стручној спреми; уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; одговарајућу потврду високошколске установе о стеченом образовању из психологије, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију
лиценце; потврду високошколске установе о језику на ком је кандидат стекао образовање у складу са чл. 120 став 1 тачка 5 ЗОСОВ и кратку биографију. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење прилаже
изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Потврду о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад прилажу сви кандидати. Рок
за пријаву је 8 дана.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕРА ГУЦУЊА“

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА“

Медицинска сестра на превентиви

на мађарском наставном језику, са 16 часова недељно
непосредног рада са ученицима (89% радног времена)

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/421-744

за рад у Сомбору

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен, медицинска сестра општег
или педијатријског смера и једна година радног искуства.

Васпитач деце јасленог узраста

на одређено време, за рад у Сомбору, до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња школска спрема - здравствене струке - IV степен, медицинска сестра васпитачког смера.

Помоћни кувар

на одређено време, за рад у Сомбору, до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: ПК или НК радник, са завршеном основном школом - II или I степен.

Спремачица

за рад у Сомбору
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: У радни однос ради обављања наведених послова може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву приложити: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Документација
се доставља у овереним фотокопијама. Документа важе 6 месеци од издавања. Неоверена документација сматраће се непотпуном. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9
тел. 025/22-364

Наставник физике

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

Наставник српског језика

за рад у одељењима на мађарском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће високо 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 („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); уверење о држављанству Републике Србије; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба, на захтев школе. Уз
пријаву на конкурс приложити: биографију (уколико је кандидат са радним
искуством - податке о радном искуству и пословима које је обављао); оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци. За наставника српског језика у одељењима на
мађарском језику - кандидати морају пружити доказ о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на мађарском језику по програму одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у обзир. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Бесплатна публикација о запошљавању

25245 Богојево, Маршала Тита бб
тел. 025/875-614

Наставник математике
Наставник физике

на мађарском језику, са 6 часова недељно непосредног рада са
ученицима (30% радног времена)

Наставник музичке културе

на мађарском наставном језику, са 5 часова недељно
непосредног рада са ученицима (25% радног времена)

Наставник ликовне културе

на мађарском наставном језику, са 5 часова недељно
непосредног рада са ученицима (25% радног времена)

Наставник хемије

на мађарском наставном језику, са 4 часа недељно непосредног
рада са ученицима (20% радног времена)

Наставник техничког и информатичког образовања
на мађарском наставном језику, са 8 часова недељно
непосредног рада са ученицима (40% радног времена)

Наставник географије

на мађарском наставном језику, са 7 часова недељно
непосредног рада са ученицима (35% радног времена)

Наставник историје

на мађарском наставном језику, са 7 часова недељно
непосредног рада са ученицима (35% радног времена)

Наставник биологије

на мађарском наставном језику, са 8 часова недељно
непосредног рада са ученицима (40% радног времена)

Педагошки асистент

за рад на српском и мађарском наставном језику, на одређено
време за школску 2013/2014. годину, тј. до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме за наставника васпитача и стручног сарадника у основној школи,
Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о програму обуке за педагошког асистента; да кандидат има психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ се прибавља пре
закључења уговора о раду; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа, уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци), доказ о знању мађарског језика
стеченом на средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику,
односно да је положио испит из мађарског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, 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, доказ о
завршеном програму обуке за педагошког асистента (доставља се за радно
место педагошког асистента), извод из матичне књиге рођених, лице које
у целости задовољава тражене услове конкурса, пре закључења уговора о
раду биће упућено на проверу психофизичких способности при Националној служби за запошљавање; уз пријаву кандидати прилажу: диплому или
уверење о поседовању одговарајуће врсте и степена стручне спреме, радну
биографију, уверење о држављанству РС-не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених; доказ о познавању мађарског језика; уверење да
против кандидата није подигнута оптужница или се води кривични поступак из надлежности суда; доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, доказ о
завршеном програму обуке за педагошког асистента (доставља се за радно
место педагошког асистента); молбе се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања; сва документација мора бити поднета у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати или предати на адресу школе.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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С р е м с к а Ми т р о в и ц а
ОШ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“
22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Наставник математике
са 80% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
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; 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; да зна језик на ком се остварује образовно
- васпитни рад. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, диплому о
завршеној школи, доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеном стручном испиту,
доказ о познавању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад,
а лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима - доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног
односа. Сва потребна документа кандидати достављају у оригиналу или као
оверене фотокопије. Школа прибавља извод из казнене евиденције. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/436-166, 436-213

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, мења
се за радно место: спремачица, са 10% радног времена и исправно
треба да гласи: спремачица - 1 извршилац. У осталом делу оглас је
непромењен.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
22304 Нови Бановци, Школска 2
тел. 022/342-505

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013):
одговарајуће образовање, да је држављанин Републике Србије, најмање 5
година рада у установи и на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, да има дозволу за рад, да поседује 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.
Поред пријаве са прегледом кретања у служби са биографским подацима и
са предлогом рада директора школе, кандидати подносе следећа документа
којима доказују испуњавање тражених услова: диплому о стеченој стручној
спреми (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), потврду о радном
стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
положеном стручном испиту или о положеној лиценци за наставника или
стручног сарадника (оригинал или оверену фотокопију), уверење да нису
осуђивани правноснажном пресудом (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију) и лекарско уверење (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверену фотокопију). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона: 022/342-505. Пријаве са потребном документацијом о испуњености
услова подносе се на адресу школе.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ“

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

22400 Рума, Партизанска бб
тел. 022/479-334
e-mail: gimnru@gmail.com

Наставник руског језика

на одређено време до повратка запосленог са функције
директора, а најдуже до 05.07.2017. године

22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603

са 50% радног времена (20 радних сати недељно)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог за руски језик и књижевност; држављанство Републике Србије;
физичка, психичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
и непостојање сметње у смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити оригинале или оверене фотокопије дипломе и уверења о држављанству. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603

Наставник мађарског језика са елементима
националне културе
са 12 часова недељно у настави

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог за мађарски језик и књижевност, професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом; држављанство Републике
Србије; физичка, психичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима и непостојање сметње у смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити
оригинале или оверене фотокопије дипломе и уверења о држављанству, а
лице које није професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик
и књижевност мора да достави доказ о знању мађарског језика. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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Наставник историје

Наставник математике

на одређено време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник СРС Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РС - Просветни гласник“,
5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005,
1/2007, 7/2008 и 8/2011); да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије;
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. Уз пријаву кандидат
треба да приложи: кратку биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; фотокопију личне карте или очитану личну карту;
остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступка, по окончању конкурса за
кандидате који су ушли у ужи избор. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова огласа
достављају се поштом или лично, на адресу Гимназије. Одлука о избору
кандидата биће донета у законском року. Ближа обавештења могу се добити
на број телефона: 022/479-334.
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Наука и образовање

Су б о т и ц а
ОШ „МАТИЈА ГУБЕЦ“

24214 Таванкут, Марка Орешковића 11/а
тел. 024/4767-010

Професор техничког образовања

на хрватском језику, са 40% радног времена
УСЛОВИ: професор техничког образовања; професор технике; професор
технике и информатике; професор информатике и техничког образовања;
професор техничког образовања и машинства; професор технике и машинства; професор машинства; професор електротехнике; професор техничког
образовања и техничког цртања; професор техничког образовања и физике; професор физике и основа технике; професор техничког образовања
и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање;
дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; професор техничког образовања и васпитања; професор техничког васпитања и образовања; професор
политехничког образовања и васпитања; професор политехничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања; професор технике и графичких комуникација; професор производно-техничког образовања;
дипломирани педагог за техничко образовање; дипломирани педагог за
физику и основе технике; професор основа технике и производње; професор политехнике; професор технике и медијатекарства; професор техничког
образовања и медијатекар, доказ о знању хрватског језика.

Професор немачког језика
са 33% радног времена

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).

Професор српског језика

софониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар педагог, дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички
педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор. Лица која су
стекла академско звање мастер треба да имају положен испит Методика
наставе општег музичког образовања као изборни предмет на академским
или мастер студијама.

Професор музичке културе

на хрватском језику, са 25% радног времена
УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог,
дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе,
дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани
професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани
музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани
музичар - виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани
музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани
музичар - фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар
- тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар педагог, дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички
педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор. Лица која су
стекла академско звање мастер треба да имају положен испит Методика
наставе општег музичког образовања као изборни предмет на академским
или мастер студијама, доказ о знању хрватског језика.

Професор физике

са 89% радног времена

са 60% радног времена

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

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

Професор музичке културе

Професор физике

са 50% радног времена

на хрватском језику, са 30% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог,
дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе,
дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани
професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани
музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани
музичар - виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани
музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани
музичар - фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар
- тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - сак-

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

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,
доказ о знању хрватског језика.

Професор математике

са 95% 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: 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.

Професор математике
са 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: 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.

Професор математике

на хрватском језику, са 89% радног времена
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани
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,
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Професор хрватског језика
УСЛОВИ: професор хрватског језика и књижевности, професор српскохрватског језика и књижевности, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и српскохрватског језика, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност, професор српскохрватског језика са
источним и западним словенским језицима.

Професор разредне наставе

на хрватском језику, на одређено радно време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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, уз доказ знања хрватског језика.

Професор мађарског језика

на одређено време до краја школске године, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и
књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил мађарски језик).

Професор биологије

на хрватском језику, са 10% радног времена
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог,
дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор
биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани
професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани
професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије
и хемије. Наставу из предмета одређених у ставу 1 члана 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, 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, доказ о знању хрватског језика.

Професор историје

на хрватском наставном језику, на одређено време до повратка
запослене раднице, са 10% радног времена
УСЛОВИ: професор историје, професор историје и географије, дипломирани
историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да
имају завршене основне академске студије историје, доказ о знању хрватског језика.

Професор физичког васпитања

на хрватском језику, са 15% радног времена
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, доказ о знању хрватског језика.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат треба да има: 1) одговарајуће
образовање - VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на сту-
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дијама другог степена, у складу са Законом о високом образовању, почев од
10. септембра 2005. године, одговарајући профил занимања по Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилник је објављен у „Сл. гласнику - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 од 07. новембра 2012. 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;
2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) држављанство Републике Србије; 4) доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа; 5. када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне
мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Послове наставника и стручног сарадника у школи у
којој се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине,
осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више или
високо образовање на језику националне мањине или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Тестирање кандидата у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима организује школа код Националне службе за
запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Доказ о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 3 подноси се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка
2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 4 овог
члана прибавља школа. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе: кратку биографију, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију),
за радно место на коме се настава изводи на језику националне мањине
потребно је поднети доказ о знању језика (завршено средње, више или
високо образовање на језику националне мањине - за извођење наставе на
хрватском језику). Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и благовремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
24343 Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор 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; 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; да има држављанство Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад; 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 система преноса бодова. Уз
пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - све у оригиналу или у
овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Обука за активно
тражење посла
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

24341 Криваја, Маршала Тита 1
тел. 024/724-001

Административни радник
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће
услове: IV степен стручне спреме, да има општу здравствену способност,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о
стеченом образовању - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ
о општој здравственој способности доставља се пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће прибавити по службеној
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 53
тел. 024/644-103

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физичког васпитања, дипл.
педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког
васпитања - дипл. тренер са назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипл. организатор спортске рекреације, професор физичког
васпитања - дипл. кинезитерапеут, дипл. професор физичког васпитања
и спорта - мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Наставник физичког васпитања

са 66% радног времена, за рад у одељењима на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физичког васпитања, дипл.
педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког
васпитања - дипл. тренер са назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипл. организатор спортске рекреације, професор физичког
васпитања - дипл. кинезитерапеут, дипл. професор физичког васпитања
и спорта - мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Нставник филозофије

са 18% радног времена, за рад у одељењима на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор филозофије, дипл. филозоф, мастер филозофије.

Педагог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. педагог, професор педагогије,
дипл. школски психолог-педагог, мастер педагог.

Административно-технички референт
УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема, економска, управна, правно-биротехничка, гимназија.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Наставник физике

са 39% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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 - информатике - масте,
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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.

Наставник хемије

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије - хемије, професор физике - хемије, дипломирани
инжењер хемије - аналитички смер, дипломирани инжењер хемије - биооргански смер, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за
истраживање и развој, дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство,
дипломирани професор хемије - мастер, дипломирани хемичар - професор
хемије, дипломирани хемичар - мастер, дипломирани професор физике хемије - мастер, дипломирани професор биологије - хемије - мастер, професор географије - хемије, мастер хемичар, мастер професор хемије.

Помоћни наставник у подручју рада текстилство

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем
трајању или средњим образовањем у трогодишњем трајању, за одговарајући образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство, област
текстилство.
ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања прописаног Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 9/2013), за
пријем у радни однос, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 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 (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама
система образовања и васпитања), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, да је држављанин Републике
Србије. На основу члана 121 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања, послове наставника и стручног сарадника у школи у којој се
образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим за
ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику националне мањине или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс приложити: молбу са биографијом, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад, доказ да кандидат има образовање из психолошких
и педагошких дисциплина стечено на високошколској установи или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Фотокопије докумената морају
бити уредно оверене. Избор наставника и стручног сарадника врши се након
извршене провере психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребним документима могу
се поднети лично - секретаријату школе или слати на адресу школе.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“

24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820

Професор италијанског језика
са 46% норме

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и
књижевност, мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил италијански језик и књижевност),
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил
италијански језик и књижевност). Поред одговарајућег образовања прописаног Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 15/2013), за пријем у радни однос, кандидат треба да испуњава
и следеће услове: 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 (чл. 8 став 4 и чл.
121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да
је држављанин Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: молбу са биографијом,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), доказ
да кандидат има образовање из психолошких и педагошких дисциплина
стечено на високошколској установи или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Избор
наставника и стручног сарадника врши се након извршене провере психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број тел. 024/552-820.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник математике
Наставник математике
са 65% радног времена

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник хемије

са 10% радног времена

Наставник биологије
са 10% радног времена

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Наставник техничког образовања

Секретар

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до повратка са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер, дипломирани правник. Уз пропратно писмо кандидат треба да приложи: диплому о стеченој стручној спреми
(оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, без обзира на датум издавања исправе), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), биографију. Кандидати не треба да приложе лекарско уверење и доказ о неосуђиваности.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Документација се заједно са
одлуком о избору враћа кандидату. Уколико кандидат да погрешну адресу
или не подигне послату пошиљку, моћи ће да преузме у секретаријату школе, у року од 2 месеца од дана доношења одлуке. Након истека тог рока,
школа не преузима обавезу даљег чувања документације.
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са 20% радног времена
са 10% радног времена

Наставник немачког језика
са 88% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 до 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013), кандидат за сва радна места за наставнике треба да има одговарајуће високо образовање према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Поред
одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и 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 (наведени доказ при-
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бавља школа), да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има напреднаведено образовање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије или оверену фотокопију, извод из матичне књиге
рођених или оверену фотокопију, доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, који
подносе лица из члана 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење високошколске установе) или доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију
положеног стручног испита или испита за лиценцу. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пре
закључења уговора о раду, кандидат треба да прибави уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Шабац
ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник немачког језика
са 33% радног времена

Наставник техничког образовања
са 80% радног времена

Наставник информатике
са 20% радног времена

Наставник ликовне културе

са 15% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године, до 31.08.2014. године

Наставник цртања, сликања и вајања

са 55% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године, до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са функције,
најдуже до 31.08.2014. године

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду мора
да испуњава и посебне услове предвиђене у чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање
(за наставнике - да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен Законом и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи), да поседује психичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике
Србије, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Поседовање
психичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доказује
се на основу лекарског уверења, приликом заснивања радног односа. Уз
пријаву на конкурс поднети и одговарајућу документацију којом се доказује
да кандидат испуњава услове предвиђене Законом, односно Правилником,
као и овим конкурсом: диплому, односно уверење о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/514-837

Професор математике
Професор математике

на одређено време до повратка директора са функције

Професор геодетских мерења и рачунања
Професор пекарства

са 17% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама. Кандидат треба да испуњава посебне услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања, 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 члану 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, држављанство РС, да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (нови образац); оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци) и доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 - 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПУ „СЛАВА КОВИЋ“

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3

Васпитач

за рад у централном објекту у Богатићу

Васпитач - приправник

на одређено време, за рад у ППП у Богатићу
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа за образовање васпитача.

Васпитач

на одређено време до краја радне 2013/2014. године, за рад у
ППП у Бадовинцима

Васпитач

на одређено време до краја радне 2013/2014. године, за рад у
ППП у Клењу

Васпитач

на одређено време до краја радне 2013/2014. године, за рад у
ППП у Очагама
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа за образовање васпитача,
положен стручни испит за васпитача.

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне 2013/2014. године, за рад у
ППП у Богатићу
УСЛОВИ: средња стручна спрема и сертификат о завршеној уводној обуци
за педагошког асистента.

Спремачица

на одређено време до краја радне 2013/2014. године, за рад у
ППП у Богатићу

Спремачица

на одређено време до краја радне 2013/2014. године, за рад у
ППП у Богатићу
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз молбу кандидат прилаже: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за васпитаче. Расписивач конкурса
свим заинтересованим кандидатима пружа једнаке могућности, без обзира
на брачно стање, сексуални идентитет, политичко мишљење, етичку припадност, старост, инвалидитет, вероисповест итд. Уверење да лице није
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осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања установа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. На пријави
навести за које радно место кандидат конкурише. Пријаве се подносе лично
или поштом, на горенаведену адресу.

Ужице
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

Спремачица

радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: основно образовање; здравствена способност; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство РС. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому и уверење о
држављанству (у оригиналу или у овереним фотокопијама).

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „РАТКО ЈОВАНОВИЋ“
31233 Крушчица
тел. 031/898-006

Конкурс објављен 09.10.2013. године и исправка конкурса
објављена 23.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништавају се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„МИОДРАГ В. МАТИЋ“
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690

Тифлопедагог
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
оштећеног вида; дипломирани дефектолог - тифлолог; мастер дефектолог
који је на основним академским студијама завршио студијски програм специјалне едукације и рехабилитације особа са оштећењем вида; дипломирани
дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм специјалне едукације и рехабилитације особа са оштећењем
вида; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
рехабилитатора за вишеструку ометеност; дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за
специјалног едукатора; дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност. Пријаве са потпуном документацијом
(извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - до 6 месеци
и оверену фотокопију дипломе), доставити на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Изабрани кандидат је дужан да по пријему у радни однос достави лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад.
Потврду о некажњавању прибавља школа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ОЛГА ГРБИЋ“
31260 Косјерић, Радише Петронијевића 4
тел. 031/781-484

Директор

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни назив доктора филолошких или књижевних наука. Пријаве са потпуном документацијом слати
на адресу Факултета. Кандидати поред општих услова прописаних Законом
о високом образовању и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају
поднети доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095

Наставник математике - приправник

са 56% радног времена, на одређено време, најдуже до 2
године
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише мора испуњавати услове предвиђене
Законом о раду и чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним
школама; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4) да је држављанин РС; 5) да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тач.
1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 - пре закључивања
уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаве са одговарајућом
документацијом доставити на адресу школе.

Обука за
активно
Ваша
права адреса:
тражење
http://www.nsz.gov.rs/
посла
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на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; за васпитача или стручног сарадника; дозвола за рад,
обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у
установи, након стеченог одговарајућег образовања. За директора установе
може да буде изабрано и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије, односно
струковне студије) студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем
за васпитача; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе;
најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
РС. Директор се бира на мандатни период од 4 године. Испуњеност услова
доказује се следећом документацијом: диплома; лиценца за васпитача или
стручног сарадника; уверење о положеном испиту за директора установе;
потврда о радном искуству; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (доставља се пре закључења уговора о раду);
доказ о неосуђиваности (прибавља установа); доказ о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; преглед кретања у служби са биографским подацима и доказ о својим стручним и организационим способностима. Уколико
кандидат који буде изабран за директора не поседује испит за директора,
биће обавезан да положи испит за директора у року од године дана. Пријава
на конкурс доставља се на горенаведену адресу, поштом или лично, радним
даном, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

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

Наука и образовање

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Наставник васпитања и неге деце - приправник

са 10% радног времена, на одређено време, најдуже до 2
године
УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије или мастер педагог.
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 - VII, 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 се подноси уз пријаву на конкурс у оригиналу или оверену фотокопију); да 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 се подноси уз
пријаву на конкурс у оригиналу или оверену фотокопију), да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ о испуњености овог услова се подноси уз пријаву на конкурс у оригиналу или оверену фотокопију).
Пријаву, CV и одговарајућу документацију (доказ о стручној спреми и уверење о држављанству у оригиналу или у овереној фотокопији) доставити на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“
14246 Белановица
тел. 014/3449-118, 3449-116

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“, мења се у називу радног места, и уместо: професор разредне наставе, за рад у издвојеном
одељењу у Козељу, на одређено време до истека мандата директора школе,
а најдуже до 31.08.2014. године, треба да стоји: професор разредне наставе,
за рад у издвојеном одељењу у Козељу, на одређено време до истека мандата вршиоца дужности директора школе, а најдуже до 31.08.2014. године.
У осталом делу оглас је непромењен.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА“
14240 Љиг, Војводе Мишића 26
тел. 014/3445-173

Професор математике

са 30% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Професор математике
УСЛОВИ: професор математике или дипломирани математичар.

Професор филозофије
са 32% радног времена

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник италијанског језика и књижевности
са 33% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (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, почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису о
високом образовању који се примењивао до 10.09.2005. године) и у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94...11/04, 5/05, 1/07, 7/08 и 8/11); поседовање образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство
РС; 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. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оригинал уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврду високошколске установе 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. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Достављена документа се неће враћати. Лекарско
уверење изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора о раду, а
уверење о неосуђиваности прибавља школа.

Ваљево
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидат подноси: пријаву на конкурс, оверен препис дипломе или уверења о завршеној
школи, уверење да се против њега не води кривични поступак (узима се у
вишем суду), извод из матичне књиге рођених и уверење да је држављанин
Републике Србије, на горенаведену адресу. Особа за контакт је секретар
школе Марија Мирковић, дипл. правник, број телефона: 062/8071-341. Уверење о општој здравственој способности доставиће кандидат који заснује
радни однос по овом огласу.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: професор филозофије или дипломирани филозоф.

Професор физике

са 86% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: професор физике или дипломирани физичар.

Професор математике

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: професор математике или дипломирани математичар.

Професор хемије

са 71% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: професор хемије или дипломирани хемичар.

Професор машинске групе предмета

са 35% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Професор ликовне културе
са 46% радног времена

Професор физичког васпитања
са 58% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања.

Професор исхране

са 19% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани биолог или професор биологије.

Професор екологије и заштите животне средине
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани биолог или професор биологије.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће високо образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у средњој школи, психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима, држављанство Републике Србије, доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци.
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ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

В ра њ е
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

на одређено време ради замене запосленог на мировању
радног односа, до 12.02.2014. године

17500 Врање, Јужноморавска 9
тел/факс: 017/421-602
е-mail: zmajvranje@open.telekom.rs

Професор ликовне културе

Помоћни радник

Професор математике

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

Професор физичког васпитања

са 60% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Професор основа информатике и рачунарства

са 40% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Библиотекар

са 60% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
УСЛОВИ: 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) и Правилником 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). Кандидати
који конкуришу дужни су да поднесу: пријаву на конкурс, својеручно потписану и да у прилогу доставе доказе о испуњености услова конкурса. Документација коју треба доставити уз пријаву на радна места наставника или стручног
сарадника: диплома о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије - не старије од шест
месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених
на новом обрасцу (оригинал или фотокопија); 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, доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија
или уверење високошколске установе о положеним испитима из педагогије
и психологије (у складу са чланом 8 став 4 Закона) или доказ о положеном
стручном испиту, тј. испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија);
доказ да је кандидат стекао високо образовање на српском језику или је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о испуњености услова да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, тј. лекарско уверење, подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Уверење да кандидат није осуђиван
сходно члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - службено прибавља школа. У поступку одлучивања о избору
наставника и стручног сарадника, директор кандидате упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор доноси
одлуку о избору наставника и стручног сарадника, у року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Одлуку о избору других запослених у школи, директор доноси
у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве
са документацијом о испуњености услова предати у просторијама школе или
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање. Општи услови:
одговарајуће образовање; 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; држављанство Републике Србије.
Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверен
препис или фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и фотокопију личне карте. Извештај
да кандидат није осуђиван - школа прибавља по службеној дужности. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава
са доказима о испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
Ново Село, 17525 Трговиште
тел. 017/490-262

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник француског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 8 Закона
о опсновама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/25 и 15/13). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године (чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања), кандидат мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (чл. 8 став 4
и чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања).
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања (чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања). Уз пријаву приложити: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са ЕСПБ (потврда/уверење одговарајуће високошколске установе о
броју бодова, односно положеним испитима или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији, на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“ и иста се по окончању конкурса не враћају
кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима обавиће Национална служба за запошљавање
са кандидатима које упути директор школе, након извршеног ужег избора
кандидата који испуњавају услове конкурса. Доказ из казнене евиденције, у
складу са чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, службено прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

Наставник историје

за 35% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције директора школе
УСЛОВИ: диплома са једним од следећих звања: професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар,
дипломирани историчар - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије историје.

Наставник грађанског васпитања за други циклус
основног образовања и васпитања

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
40% радног времена
УСЛОВИ: диплома са једним од следећих звања: 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.
ОСТАЛО: Наведена лица могу да изводе наставу уколико су савладала програм обуке за извођење наставе предмета грађанско васпитање за одговарајући разред који организује Министарство просвете и спорта или организација коју овласти Министарство просвете и спорта. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Кандидат је обавезан да уз пријаву - молбу приложи следећа документа: диплому са једним од горенаведених звања или
фотокопију - не старије од 6 месеци, уверење о држављанству или оверену
фотокопију - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених или
оверену фотокопију - не старије од 6 месеци, уверење да се против њега
не води истрага, нити је подигнута оптужба из основног и вишег суда - не
старије од 6 месеци, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Наведену документацију доставити на адресу школе.

да уз пријаву са биографским подацима доставе: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених/венчаних. За радно место: педагошки
асистент - кандидат доставља и сертификат о завршеном уводном модулу
(обуци) за педагошког асистента. Сва достављена документација мора бити
у оригиналу или оверена фотокопија/препис. Лекарско уверење се подноси
непосредно пре закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа службеним путем, за изабране кандидате. Пре доношења
одлуке о избору врши се претходна психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима од стране Националне службе за запошљавање, применом стандардизованих поступака.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 294
тел. 017/654-076

Професор клавира
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке уметности - одсек
клавир.

Професор клавира

на одређено време до повратка раднице са функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке уметности - одсек
клавир.

Професор хармонике

са 180% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке уметности - одсек
хармоника.

Професор виолине

са 50% радног времена

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке уметности - одсек
виолина.

1. Наставник математике

са 30% радног времена

2. Васпитач у припремном предшколском одељењу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке уметности - одсек
флаута.

17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

за 8 часова недељно (44,44% радног времена)
на одређено време до 31.08.2014. године

3. Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 и 2: VII/1 степен, одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилника
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 наставник математике; одговарајуће високо или више образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилника о врсти стручне спреме васпитача, медицинских
сестара и стручних сарадника у дечјем вртићу („Сл. гласник СРС - Просветни
гласник“, бр. 1/89) - за радно место васпитач у припремном предшколском
одељењу; за радно место: педагошки асистент - IV степен, завршен програм
обуке за педагошког асистента (уводни модул) према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2010), да познаје ромски језик. За радна места под бр. 1 и 2: 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.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна српски језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидати су дужни

Бесплатна публикација о запошљавању

Професор флауте

Професор гитаре

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке уметности - одсек
гитара.
ОСТАЛО: На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних Законом о раду испуњавају и посебне
услове утврђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем факултету, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, положен стручни испит (дозволу за рад - лиценцу), 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 („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) - прибавља школа. Кандидати су дужни да приступе провери психофизичких способности,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. У пријаву навести
и контакт телефон ради обавештења о термину провере психофизичких
способности. Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких
способности неће се разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Документацију слати на адресу школе.
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ОШ „1. МАЈ“

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

Наставник математике

са 88,88% радног времена, за рад у матичној школи у Вртогошу

Наставник музичке културе

са 15% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Дубници

Наставник српског језика

са 88,88% радног времена, на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства, за рад у матичној школи у
Вртогошу

Наставник физике

са 60% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, за рад у матучној школи у Вртогошу и издвојеном
одељењу у Дубници
УСЛОВИ: За наведено радно место, кандидат треба да испуњава услове
према Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Кандидат треба да има одговарајуће образовање, психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да је држављанин
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије; оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу заснивати радни
однос без положеног одговарајућег испита), уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница за кривично дело
из надлежности суда - које није старије од 6 месеци. Лекарско уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности, коју врши надлежна служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена процена
психолошке способности за рад са децом и ученицима, назначити у пријави
када је и где извршена. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 017/445-323.

дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља школа);
држављанство РС (кандидат подноси уз пријаву на конкурс у оригиналу, не
старије од 6 месеци); одговарајуће образовање 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) и да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, оверен препис дипломе или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, доказ о држављанству РС (уверење о држављанству, оригинал, не старије од 6 месеци), биографију, извод из матичне књиге
рођених или оверена фотокопија извода (не старије од 6 месеци), диплому о
стеченом одговарајућем високом образовању или доказ по важећим законским прописима о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: биографију и у прилогу
све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева конкурсом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Благовременом пријавом
на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Пријаву са потребном документацијом слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Ратаје, 17521 Ристовац
тел. 017/59-003, 59-035

Наставник српског језика

за 44,44% радног времена, за рад у школи у Ратају
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, за наведено занимање.

Наставник српског језика

за 55,56% радног времена, на одређено време до повратка
радника са вршења функције, а најдуже до краја школске
2013/2014. године, за рад у школи у Буштрању
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, за наведено занимање.

Наставник српског језика

за 27,77% радног времена, на одређено време до повратка
радника са вршења функције, а најдуже до краја школске
2013/2014. године, за рад у школи у Буштрању
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, за наведено занимање.

ОШ „СВЕТИ САВА“

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Кржинцу, на одређено време до
краја школске 2013/2014. године

Наставник енглеског језика

за 10% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Наставник грађанског васпитања

за 30% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Наставник историје

за 10% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни однос у
установи за образовање и васпитање, чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), и то:
одговарајуће образовање 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) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (Просветни преглед) и Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
5/91 и др. и 7/08) и измене и допуне (подноси кандидат уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (кандидат подноси приликом пријема у радни однос, а пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
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Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у школи у
Преображању
УСЛОВИ: VI и VII степен стручне спреме, за наведено занимање.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: завршен програм обуке за педагошког асистента.

Помоћни радник

на одређено време до повратка привремено одсутног радника,
а најдуже до краја школске године, за рад у школи у Ратају
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и остале услове предвиђене Законом
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), тј. да има општу здравствену способност, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има
држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води
истрага, нити да је подигнута оптужба и да се не води кривични поступак
пред судом (све то не старије од шест месеци), кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве слати на адресу школе. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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СРЕДЊА ШКОЛА „СЕЗАИ СУРОИ“
17520 Бујановац, Светозара Марковића бб
тел. 017/653-826

1. Наставник албанског језика
2. Наставник албанског језика

са 70% радне норме, на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2014. године

3. Наставник географије
4. Наставник математике
4 извршиоца

5. Наставник математике

са 30% радне норме, на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2014. године

6. Наставник музичке културе
са 60% радне норме

7. Наставник српског језика
3 извршиоца

8. Наставник српског језика

са 40% радне норме, на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2014. године

9. Наставник групе предмета из електротехнике
5 извршилаца

10. Наставник практичне наставе, смер
електротехничких предмета
11. Наставник електротехнике

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање на
основу члана 8 став 2 тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 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,
одговарајући факултет. За радна места за практичну наставу под ред. бр.
10, 13, 14 и 15 - кандидати са стеченим одговарајућем високом образовању
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије)
студијама у трајању од три године или више образовање. За радна места
административног радника - под ред. бр. 23, 24 - потребна стручна спрема: средња школа са IV степеном, смер гимназија, управни, правно - биротехнички, економски. Кандидати поред општих услова утврђених Законом о
раду треба да испуњавају и следеће услове на основу члана 120 став 1 тач.
1-4 и став 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 55/13) - у радни однос у установи може да буде примљено
лице под условом прописаним законом, и ако има: 1. одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 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. Услови из члана 120 став 1
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из члана 120 став 1 тач. 1, 4 и 5 подносе се
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 - пре закључења уговора о раду,
доказ из става 1 тачка 3 - прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати подносе комплетну
документацију у наведеном року, на адресу школе. Непотпуна и неблаговремено приспела документација неће се узети у разматрање. Настава у школи
изводи се на албанском језику.

ОШ „НАИМ ФРАШЕРИ“

17520 Бујановац, Доситеја Обрадовића 13
тел. 017/651-304

Наставник српског језика као нематерњег
са 18 часова недељно

Наставник српског језика као нематерњег

на одређено време до краја школске године, односно до
31.08.2014. године

на одређено време, са 7 часова недељно, до 31.08.2014. године

12. Наставник групе предмета из медицине

Наставник српског језика као нематерњег

13. Наставник вежби и практичне наставе - група
предмета из медицине

Наставник немачког језика

са 90% радне норме

14. Наставник практичне наставе за образовни
профил: медицинска сестра - техничар

са 40% радне норме, на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2014. године

15. Наставник практичне наставе

са 90% радне норме, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

16. Наставник устава и права грађана
са 80% радне норме

17. Наставник информатике и рачунарства
2 извршиоца

18. Наставник биологије

на одређено време до повратка радника са места директора
школе (први мандат)

19. Наставник грађанског васпитања
20. Наставник грађанског васпитања
са 60% радне норме

21. Наставник психологије

са 60% радне норме, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

22. Наставник групе предмета машинства

на одређено време до повратка радника са места вршиоца
дужности директора

23. Административни радник
24. Административни радник
са 50% радне норме.

Бесплатна публикација о запошљавању

за разредну наставу, са 2 часа недељно
са 16 часова недељно

Наставник немачког језика

на одређено време, са 4 часа недељно, до 31.08.2014. године

Наставник математике
са 14 часова недељно

Наставник математике

на одређено време, са 18 часова недељно, до краја мандата в.д.
директора школе

Наставник математике

на одређено време, са 8 часова недељно, до 31.08.2014. године

Наставник албанског језика

на одређено време, са 10 часова недељно, до 31.08.2014.
године

Наставник историје

на одређено време, са 10 часова недељно, до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања горенаведених послова могу бити
примљени кандидати који испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање, да имају стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник - Просветни гласник
РС“, бр. 11/12), 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, држављанство Републике Србије, да знају језик
(албански) на ком се остварује образовно - васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству), доказ о знању језика (албанског) на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања мишљења школског
одбора. Пријаве слати на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити
у школи или на број телефона: 017/651-304. Пријаве са документима доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
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ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“

ОШ „20. ОКТОБАР“

Професор информатике

Наставник историје

17500 Врање, Партизанска 12
тел. 017/400-836

на одређено време до повратка запослене са функције, за 5
часова

Професор грађанског васпитања
за 10 часова (50% ангажовања)

Професор историје

за 10 часова (50% ангажовања)

Професор музичке културе

за 1 час, на одређено време до краја школске 2013/2014.
године, односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, у складу са Правилником о
систематизацији за гимназије, поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. 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 уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за припаднике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног стручног
испита, односно испита за лиценцу). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлуку о избору кандидата по конкурсу
директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Пријаве слати на адресу Гимназије. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 017/400-836.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“
31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“,
мења се у делу услова за следећа радна места:
- наставник стручних предмета у подручју рада грађевинарство, са
90% радног времена, на одређено време, приправник, најдуже до
2 године, тако што се бришу услови за то радно место;
- 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, тако што се додаје услов: VI степен стручне
спреме;
- наставник практичне наставе у подручју рада саобраћај, инструктор вожње „Б“ и „Ц“ категорије, на одређено време до краја школске године, тако што се додаје услов: V степен стручне спреме. У
осталом делу конкурс се не мења.

Tржиштe рада

17507 Власе
тел. 017/7457-102

са 7 часова недељно

Наставник српског језика
са 17 часова недељно

Наставник математике
са 16 часова недељно

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврду да се не води кривични поступак и уверење да нису
осуђивани. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности коју врши Национална служба за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са
одговарајућом документацијом слати на адресу школе.

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

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: наставник уређења друштва, мења се у делу услови, где уместо: „Наставници практичне наставе поред предвиђене
стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога“, треба да стоји: „Наставници поред предвиђене стручне спреме морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога“. У осталом делу оглас је
непромењен.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: наставник математике, тако што
уместо 1 извршиоца са 39,3% радног времена, на одређено време,
треба да стоји: 2 извршиоца - један са 23,6%, а други са 15,7%
радног времена, на одређено време до краја школске 2013/2014.
године. Уосталом делу конкурс је непромењен.

Вршац
ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 Вршац, Стеријина 113
тел/факс: 013/830-292
е-mail: sekretarijat@hms.еdu.rs

Професор педијатрије са негом
са 10% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
педијатар.

Професор анатомије и физиологије
са 35% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Професор хигијене са здравственим васпитањем
са 20% норме

Аналитички приступ
запошљавању
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за
хигијену.

Професор микробиологије са епидемиологијом
са 20% норме
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за
микробиологију и паразитологију.

Професор патологије
са 20% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за
патолошку микробиологију.

Професор здравствене заштите са првом помоћи
са 10% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за
социјалну медицину; доктор стоматолог, специјалиста за социјалну медицину; доктор медицине.

Професор инфектологије са негом
са 10% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста инфектологије.

Професор интерне медицине са негом
са 20% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
интерне медицине.

Професор хирургије са негом
са 20% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
хирургије.

Професор неуропсихијатрије са негом
са 10% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, неуропсихијатар,
специјалиста неурологије, специјалиста психијатрије.

Професор гинекологије и акушерства са негом
са 10% норме

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

Професор физике
са 40% норме

УСЛОВИ: стручна спрема сходно члану 2 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Професор електротехнике
са 30% норме

УСЛОВИ: стручна спрема сходно члану 9 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Професор фармацеутске групе предмета
УСЛОВИ: стручна спрема сходно члану 19 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: стручна спрема сходно члану 2 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
ОСТАЛО: За сва радна места, поред општих услова предвиђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 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 шест месеци или да није
правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства
личности и морала. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију,
диплому као доказ о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да кандидат има одговарајућу
психофизичку способност за рад са ученицима, доказ да није осуђиван правноснажом пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или да није правноснажном
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пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу или предати лично.

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
тел/факс: 013/839-832
е-mail: jvvs@hemo.net

Наставник индивидуалне наставе - реедукатор
психомоторике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013), звање: дипломирани дефектолог; 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; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). 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 од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси
изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне
информације могу се добити на број телефона: 013/839-832. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом, на
горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године у складу са законом и да има одговарајући степен и врсту образовања у складу са Правилником 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 није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 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. Доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију у оригиналу
или у овереној фотокопији. Послове наставника и стручног сарадника, осим
за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад доказује
се дипломом о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија).
Доказ о положеном испиту из језика на ком се остварује образовно-васпитни рад прилаже се уз конкурсну документацију, у оригиналу или у овереној
фотокопији. Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биографију, диплому
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о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (издато у последњих 6 месеци, у оригиналу или у овереној
фотокопији), извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или у овереној
фотокопији). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) - прилаже се приликом коначности одлуке
о избору, а пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати који
буду ушли у ужи избор бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на број
телефона: 013/831-701.3

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-967

Наставник - мали ансамбли
са 20% 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; 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 мали ансамбли: дипл. музичар-перкусиониста; музички извођач џез музике; академски музичар-перкусиониста; мастер музички уметник и завршена средња музичка школа, одсек за
џез музику или основне студије за џез.

Наставник бас гитаре
са 45% 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; 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 бас гитаре: музички извођач
џез музике; мастер музички уметник професионални статус-контрабасиста;
завршена средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил:
музички извођач-бас гитариста.

Наставник корепетиције
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; 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 корепетиције: дипл. музичар,
усмерење пијаниста; дипл. музичар-пијаниста; дипл. музичар-оргуљаш;
дипл. музичар-чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички уметник-професионални статус-клавириста, оргуљаш или чембалиста.

Наставник хармонике
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; 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 хармонике: дипл. музичар-акордеониста; дипл. музичар, усмерење акордеониста; мастер музички уметник,
професионални статус акордеониста или хармоникаш.

Наставник корепетиције

на одређено време до повратка запослене са неплаћеног
одсуства, односно са трудничког боловања
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; образовање из психо-

86

| Број 542 | 06.11.2013.

лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи; за наставника корепетиције: дипл. музичар,
усмерење пијаниста; дипл. музичар-пијаниста; дипл. музичар-оргуљаш;
дипл. музичар-чембалиста, академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста, мастер музички уметник-професионални статус-клавириста, оргуљаш или чембалиста.

Наставник виолине

на одређено време до повратка запослене са неплаћеног
одсуства, односно са трудничког боловања
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; 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 виолине: дипл. музичар-виолиниста; мастер музички уметник, професионални статус виолиниста.

Наставник харфе

на одређено време до повратка запослене са неплаћеног
одсуства, односно са трудничког боловања
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; 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 харфе: дипл. музичар-харфиста; мастер музички уметник, професионални статус харфиста.

Наставник џез клавира

на одређено време до повратка запослене са неплаћеног
одсуства, односно са трудничког боловања, са 60% 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; 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 клавира: музички извођач-џез
музике; мастер музички уметник професионални статус-клавириста; завршена средња музичка школа, одсек за џез музику, образовни профил:
музички извођач-џез пијаниста.
ОСТАЛО: 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, држављанство Републике Србије, да знају језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. 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. Доказе 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.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Зајечар
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 4
тел. 019/421-847

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник физике, са 80% радног
времена.

испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа.
Доказ о испуњености услова из тачке 6 доставља се уз пријаву, а провера
се може извршити и путем теста. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Зрењанин
ХЕМИЈСКО - ПРЕХРАМБЕНА
И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Административни референт

19376 Сумраковац
тел. 030/466-215, 466-317

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

Наставник математике

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (оверена фотокопија
дипломе - кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству - кандидат подноси уз пријаву на
конкурс), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење - подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа од МУП-а, по
службеној дужности), најмање 15 година старости. Потребна стручна спрема одређена је Правилником о организацији и систематизацији послова у
ХПТШ „Урош Предић“ Зрењанин: IV степен стручне спреме, биротехничар,
правни техничар, економски техничар, медицинска сестра - техничар, завршена гимназија, хемијско - технолошка техничка школа, погонски смер. Рок
за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама
потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу школе.

за 88,8% радног времена

Наставник енглеског језика
за 4,4% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручног сарадника који изводе наставу
математике и енглеског језика у основној школи; да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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 кандидат треба да достави и оверене фотокопије докумената којим доказује да испуњава услове
конкурса (диплому о стеченом стручном образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених). Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Доказ да је кандидат психички, физички и здравствено способан за
рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити на горенаведене
бројеве телефона или у служби школе.

СРЕДЊА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник математике
Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник познавања робе
са 10% радног времена

Наставник правне групе предмета
са 75% радног времена

Наставник куварства
са 64% радног времена

Наставник социологије
са 40% радног времена

Професор психологије

на одређено време до повратка радника са функције, са 30%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати
морају испуњавати и посебне услове: 1. да имају одговарајући степен и
врсту стручне спреме сагласно чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама и гимназији; 2. да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом-ученицима; 3. да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да су држављани Републике Србије; 5. да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 6. да познају
рад на рачунару и имају способност електронског комуницирања. Докази о
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Наставник математике

на одређено време, са 50% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст.
2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе - кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду),
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина), да 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 од МУП-а,
по службеној дужности), извршена провера психофизичке способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре
доношења одлуке о избору). Потребна стручна спрема: 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). Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне
и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом слати на адресу школе.
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ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“

ког језика са методиком на одговарајућем факултету, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил мађарски језик), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик).

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“,
мења се за радно место бр. 7, тако што уместо: 40%, треба да стоји:
20% радног времена, а иза речи: у Зрењанину, треба да стоји: ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана. У складу са тим, текст
гласи: 7. наставник техничког и информатичког образовања, на
одређено време, са 20% радног времена, у одељењима на српском наставном језику, у ОШ „Соња Маринковић“ у Зрењанину, ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана. Рок за подношење пријава за ово радно место је 15 дана од дана објављивања исправке у
публикацији „Послови“. У осталом делу конкурс је непромењен.

Наставник немачког језика у српским одељењима

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

са 22% радног времена

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 музичке културе у мађарским одељењима
на одређено време до 31. августа 2014. године

ОШ „СЕРВО МИХАЉ“

23206 Мужља, Мађарске комуне 55

Школски психолог

са знањем мађарског језика
УСЛОВИ: 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
из развојно - педагошких предмета.

Наставник техничког и информатичког образовања
са знањем мађарског језика

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.

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
са знањем мађарског језика

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 и ликовне културе за основну школу.

Наставник мађарског језика са елементима
националне културе

у првом циклусу основног образовања и васпитања, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор, односно дипломирани филолог за мађарски
језик и књижевност, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик).

Наставник мађарског језика са елементима
националне културе

у другом циклусу основног образовања и васпитања, са 10%
радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и
књижевност, професор разредне наставе, са положеним испитом из мађарс-
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УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог,
дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе,
дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани
музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани
музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар
- перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар
- виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар
- контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар
- обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста,
професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста,
професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог,
дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област,
професор музичког васпитања, дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент
хора), мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички
уметник (сви професионални статуси), мастер композитор.

Наставник географије у мађарским одељењима
са 40% радног времена

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, 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.

Наставник српског као нематерњег језика

у првом циклусу основног образовања и васпитања, у
мађарским одељењима
УСЛОВИ: 1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; 2) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским или румунским
наставним језиком; 3) дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика) - мастер; 4) професор српског језика и књижевности; 5) професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; 6) професор српске
књижевности и језика; 7) професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; 8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; 10) професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност; 11) професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;
12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 13) професор за
српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; 15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност; 16) професор југословенске књижевности са страним језиком;
17) дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 18) дипломирани
филолог за књижевност и српски језик; 19) професор разредне наставе;
20) наставник разредне наставе; 21) 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)); 22) мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Срп-
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ски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)); 23) мастер учитељ; 24) дипломирани учитељ - мастер. Лица под тач.
19, 20, 23 и 24 овог члана која су диплому стекла на језику мањина треба да
поседују знање српског језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског
оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем
испиту на неком од учитељских/педагошких факултета или на катедри за
српски језик одговарајућих факултета у Републици Србији. Лица под тач.
3-24 овог члана у обавези су да положе испите из Методике са основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке
праксе и српског језика у контакту са мађарским језиком (за мађарску националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију
језика у контакту) за остале националне мањине.

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања и васпитања, у српским
одељењима, са 30% радног времена
УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног језика; 2) професор разредне наставе; 3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; 4) дипломирани школски педагог или школски психолог; 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6) наставник одговарајућег
страног језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи; 7) наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника; 8) наставник
разредне наставе; 9) лице које испуњава услове за наставника предметне
наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике
наставе; 10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 11) професор разредне наставе који је на основним студијама савладао
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12)
дипломирани библиотекар - информатичар; 13) мастер филолог; 14) мастер професор језика и књижевности; 15) мастер учитељ; 16) дипломирани
учитељ - мастер; 17) мастер учитељ који је на основним студијама савладао
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 18)
дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 19)
мастер библиотекар - информатичар. Лица под тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и
19 која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица под 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.

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; 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
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и врсти стручне спреме; оригинал или
оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске установе
којим кандидат 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. Уколико је кандидат
положио испите из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију
индекса или оверену фотокопију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит
или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односну испиту за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) је оверена фотокопија
дипломе или уверења о траженој стручној спреми. Напомена за послове за
које је потребно знање мађарског језика: послове наставника и стручног
сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на језику
националне мањине (мађарски језик), може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе - доказ је оверена копија дипломе или
уверења. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван у смислу тачке 4 овог конкурса - прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да уз пријаву
кандидат достави: извод из матичне књиге рођених или да у пријави наведе
и следеће податке: ЈМБГ, датум и место рођења кандидата, за удате и њихово девојачко презиме и име оца или мајке. Пријаве на конкурс доставити на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
тражење посла

Наставник енглеског језика

у другом циклусу основног образовања и васпитања, у српским
одељењима, са 60% радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3,
4 и 5, као и услове из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
посебне услове прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) или Правилником о степену
и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из
изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да има најмање 15 година старости (општи услов), одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, односно да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечена 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. Програм за стицање образовања из претходног става реализује високошколска установа
у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања
током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. Наставник или стручни сарадник који је у току студија положио
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ОШ „СВЕТИ САВА“

23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Наставник енглеског језика

са 33,33% радног времена, у другом циклусу основног
образовања и васпитања, за рад у ИО Торак, на румунском
језику

Наставник енглеског језика

за рад у ИО Банатски Двор, са 44,44% радног времена у другом
циклусу основног образовања и васпитања и 20% радног
времена у првом циклусу основног образовања и васпитања
и ИО Равни Тополовац, са 44,44% радног времена у другом
циклусу основног образовања и васпитања, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник математике

са 89% радног времена за рад у ИО Торак, са 89% радног
времена за рад у ИО Торак на румунском језику, са 89% радног
времена за рад у ИО Равни Тополовац и са 66,66% радног
времена за рад у матичној школи у Житишту
4 извршиоца

Наставник разредне наставе

за рад у ИО Равни Тополовац и ИО Банатски Двор, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, најдуже
до 31.08.2014. године
2 извршиоца

Наставник музичке културе

за рад у матичној школи у Житишту, са 50% радног времена

Наставник српског језика

за рад у ИО Банатски Двор, са 72,22% радног времена

Наставник српског језика као нематерњег

за рад у ИО Торак, са 61% радног времена у другом циклусу
основног образовања и васпитања и са 25% радног времена у
првом циклусу основног образовања и васпитања, за румунску
националну мањину

Наставник физике

за рад у ИО Торак, са 30% радног времена, на румунском језику

ског језика и књижевности у одељењима за националне мањине или професора српскохрватског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине - достављају доказ о положеним испитима из Методике са основама
глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика и Лингвистике у контакту (Контактне лингвистике, Теорије језика у контакту). Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Бочар, Трг ослобођења 4

Наставник историје

на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 35%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове из члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће
образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад, да испуњава услове у погледу стручне
спреме из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и чл.
2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013). Кандидат је обавезан да изврши проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима код службе за запошљавање, 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 (чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања). Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о
испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
023/789-209.

Наставник физике

за рад у ИО Торак, са 30% радног времена

Наставник хемије

за рад у ИО Торак, са 20% радног времена, на румунском језику

Финансијско - књиговодствени радник

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

Административни радник
УСЛОВИ: За радна места наставника, поред законом прописаних услова,
кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 8 став 2, 3 и 4 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011, 55/2013), као и услове из Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013) или 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). За радна места: финансијско - књиговодствени
и административни радник - кандидати треба да испуњавају услове из члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/2011, 55/2013), као и да имају завршену гимназију или средњу
стручну спрему - економског или правног смера (IV степен стручне спреме).
Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Кандидати за наставнике
подносе и 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, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа.
Кандидати за рад на румунском језику подносе доказ о знању румунског
језика. Кандидати за радно место: наставник српског језика као нематерњег
за румунску националну мањину, који немају образовање за професора срп-

90

| Број 542 | 06.11.2013.

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор физике
са 60% норме

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; професор физике и
хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику и основе технике; професор
физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар
за примењену физику и информатику; професор физике и хемије за основну
школу; професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани
физичар за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије за
основну школу; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар
за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику
и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика; професор физике - информатике; дипломирани физичар - медицинска физика; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; мастер физичар; мастер професор физике; мастер професор
физике и хемије; мастер професор физике и информатике; дипломирани
физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер
физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике;
дипломирани професор физике - хемије - мастер; дипломирани професор
физике - информатике - мастер; дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика
- мастер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер;
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима
из области физике.
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Професор математике

на мађарском језику, са 89% радног времена
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани 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.

Олигофренопедагог
3 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
ментално ометеном у развоју, дипломирани дефектолог - олигофренолог,
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама
у менталном развоју, дипломирани дефектолог - мастер који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм за
специјалног едукатора, дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама
завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност.

Професор физичког васпитања

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 80% норме
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.

Професор биологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, са 80% норме
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог,
дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор
биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани
професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани
професор биологије - хемије - мастер, дипломирани професор биологије географије - мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине - мастер биолог, мастер професор
биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије биологије.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: у погледу образовања, у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) - да имају
одговарајуће високо образовање, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013): на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
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листичке 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 лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, 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. Из чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013): у радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима 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 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 (доказ да је стекло средње, више или високо образовање
на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе).
Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми (овера не старија од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (овера не старија од 6
месеци), оверену фотокопију држављанства (овера не старија од 6 месеци),
потврду са факултета као доказ 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 шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, доказ
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима - кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ
о некажњавању прибавља школа. Кандидати који испуњавају горенаведене
услове биће упућени на претходну проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, у року од 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на број телефона: 023/771-109.

ОШ „Др АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ“
23203 Ечка, Маршала Тита 46

Наставник енглеског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: чл. 3 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), наставу и друге облике образовно - васпитног рада у
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо образовање:
за радно место: 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.

Наставник информатике и рачунарства

са 40% радног времена, за рад у одељењима у којима се
образовно - васпитни рад остварује на српском и
румунском језику
УСЛОВИ: чл. 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 и 15/2013), одговарајуће образовање: за радно место: наставник информатике и рачунарства
- професор информатике, професор информатике у образовању, професор
информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер
електротехнике - за рачунску технику и информатику, дипломирани математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер организације
рада, смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани инжењер за информационе системе, дипломирани инжењер организационих наука - одсек за информационе системе,
дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске 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, професор информатике - математике, дипломира-
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ни 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 и друге облике
образовно - васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство 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, да је савладао програм рачунарства и информатике у трајању
од најмање четири семестра. Наставу и друге облике образовно - васпитног
рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи 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

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

Наставник математике

на одређено време до повратка запосленог са боловања, са
22% 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: 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 математи-
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чар - 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.
ОСТАЛО: За сва радна места, 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 и 55/2013) и Правилником о организацији и систематизацији послова у школи: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије, да зна језик на ком
се остварује образовно - васпитни рад. За сва радна места, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чл. 8 и 121 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом,
кандидат треба да приложи: доказ о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе), оверену фотокопију уверења о држављанству, копију извода из матичне књиге рођених; за радно место: наставник
информатике и рачунарства - кандидат треба да пружи доказ да је стекао
средње, више или високо образовање на румунском језику или је положио
испит из румунског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Психофизичка способност кандидата проверава се пре доношења одлуке
о избору и њу врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Извештај из казнене евиденције полицијске
управе прибавља школа. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Приложене оверене копије се не враћају. Рок за подношење пријава
са доказима о испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Контакт
телефон: 023/881-018.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, професор географије; дипл.
географ; професор историје - географије, 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 и 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.
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центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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Наука и образовање

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 77
тел. 023/841-196

Директор
УСЛОВИ: наставник и стручни сарадник који има високо образовање (прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи) 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; држављанство Републике Србије; дозвола за рад (лиценца); положен
испит за директора; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
са кратком биографијом, на конкурс кандидат подноси: доказ о стручној
спреми (оригинал, оверен препис, односно оверена фотокопија дипломе);
уверење о држављанству; уверење о дозволи за рад (лиценца); доказ о оствареном радном стажу. Проверу психофизичких способности кандидата за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
по захтеву школе. Доказ о здравственој способности изабрани кандидат ће
доставити пре ступања на дужност. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Пријава са документима подноси се у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.

ОШ „СВЕТИ САВА“

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, са 89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и
122 Закона о основама система образовања и васпитања и у члану 3 став
1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи: одговарајуће образовање - високо образовање
стечено на студијама другог степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно,
наставник и васпитач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од 3 године и вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из педагошких,
психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од минимум 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, психологије и методике или је положио испит за лиценцу,
односно стручни испит сматра се да има образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу).
Без лиценце може да ради као наставник, васпитач и стручни сарадник:
приправник (максимално 2 године од дана заснивања радног односа), лице
које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са
стажом стеченим ван установе (максимално 2 године од дана заснивања
радног односа), лице које је засновало радни однос ради замене одсутног
запосленог (максимално 2 године од дана заснивања радног односа), сарадник у предшколској установи (ако има образовање из чл. 8 став 4 Закона),
педагошки асистент и помоћни наставник. Послове наставника математике
може да обавља лице које је стекло неко од следећих звања: 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 (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
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- математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба
да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике (са положеним испитом из
предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике и информатике. Кандидат треба
да поседује 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, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да обавезно достави: доказ о одговарајућем високом образовању - оверена
фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, доказ
о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа), лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер прилажу
одговарајући доказ о завршеним основним академским студијама на студијским програмима из области математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике, уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, доказ да је
стекао средње, више или високо образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ
под тач. 1 сматра се доказом о знању српског језика под тач. 4), извештај
из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности, лекарско
уверење (оригинал или оверену фотокопију) - доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. У поступку
одлучивања о избору кандидата, директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Психолошку процену способности врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана од добијања
резултата психолошке процене, директор доноси одлуку о избору кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе, на број телефона: 023/884-017.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, у подручју рада Хемија, неметали и графичарство, за
следеће предмете:

1. Општа и неорганска хемија
са 7% радног времена

2. Физичка хемија

са 30% радног времена

3. Аналитичка хемија
са 10% радног времена

4. Испитивање у технолошкој производњи
са 53% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (диплома, кандидат
подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду), знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); да 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 од
МУП-а, по службеној дужности); извршена провера психофизичке способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака (директор врши
ужи избор кандидата које упућује). Потребна стручна спрема одређује се у
складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
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према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама, а за тражене предмете је:
1. Општа и неорганска хемија: професор хемије; дипломирани хемичар;
професор физичке хемије; дипломирани физико-хемичар; дипломирани
инжењер технологије; дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;
дипломирани инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар
опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани
хемичар - смер хемијско инжењерство; дипломирани инжењер неорганске
хемијске технологије; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани
хемичар - мастер; дипломирани професор хемије - мастер; мастер хемичар;
мастер професор хемије; мастер физикохемичар; мастер инжењер технологије; дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију.
2. Физичка хемија: дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови, осим текстилног; дипломирани физико-хемичар; професор хемије;
дипломирани хемичар; дипломирани инжењер технологије; дипломирани
инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за
истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство;
дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани хемичар - мастер;
мастер физикохемичар; мастер професор хемије; мастер хемичар; мастер
инжењер технологије.
3. Аналитичка хемија: професор хемије; дипломирани хемичар; професор
физичке хемије; дипломирани физико-хемичар; дипломирани инжењер технологије - сви одсеци и смерови осим текстилног; дипломирани инжењер
хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански
смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство;
дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар - мастер;
дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани инжењер хемијске
технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер; мастер
хемичар; мастер професор хемије; мастер физикохемичар; мастер инжењер
технологије.
4. Испитивање у технолошкој производњи: дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног; професор хемије; дипломирани хемичар;
дипломирани инжењер хемије аналитичког смера; дипломирани инжењер
хемије биоорганског смера; дипломирани инжењер хемијске технологије,
биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер; мастер инжењер технологије; мастер професор хемије; мастер хемичар.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће
се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на
адресу школе.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената
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ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник техничког цртања са машинским
елементима

у подручју рада Производња и прерада хране, на одређено
време, са 10% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: потребна стручна спрема одређује се према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама, на следећи начин: дипломирани машински инжењер,
односно дипломирани инжењер машинства; дипломирани инжењер технолог, сви одсеци, смерови и групе; дипломирани инжењер технологије,
сви одсеци или смерови; дипломирани инжењер прехрамбене технологије
анималних производа; дипломирани инжењер прехрамбене технологије
биљних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и
експлоатацију механизације у пољопривреди; дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани инжењер технологије врења; дипломирани
инжењер пољопривреде за пољопривредну технику; дипломирани инжењер
пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника или
пољопривредна техника и рационализација; мастер инжењер технологије,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму:
Биохемијско инжењерство, Биотехнологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника; мастер инжењер машинства.

Наставник техничког цртања и машинских елемената

у подручју рада Хемија, неметали и графичарство, на одређено
време, са 20% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: потребна стручна спрема одређује се према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама, на следећи начин: дипломирани инжењер машинства;
дипломирани инжењер технологије; дипломирани инжењер металургије;
професор машинства; дипломирани инжењер рударства; дипломирани
инжењер геологије; мастер инжењер технологије; мастер инжењер металургије; мастер инжењер рударства; мастер инжењер геологије.

Наставник термодинамике

у подручју рада Производња и прерада хране, на одређено
време, са 15% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: потребна стручна спрема одређује се према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама, на следећи начин: дипломирани инжењер технологије;
дипломирани инжењер технолог; дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; дипломирани инжењер прехрамбене технологије
биљних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање
и експлоатацију механизације у пољопривреди; дипломирани професор
физике-мастер; дипломирани физичар-мастер; дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани инжењер технологије врења; дипломирани
инжењер прехрамбене технологије; дипломирани инжењер пољопривреде
за механизацију пољопривреде; дипломирани инжењер пољопривреде за
пољопривредну технику; дипломирани инжењер пољопривреде, смерови:
механизације, пољопривредна техника или пољопривредна техника и рационализација; мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер
инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на
одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника;
мастер инжењер машинства.
ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст.
2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина); да 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 од МУП-а,
по службеној дужности); извршена провера психофизичке способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате
пре доношења одлуке о избору). Рок за подношење пријаве са важећим,
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односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне
и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом слати на адресу школе.

ОШ „БРАТСТВО“

23207 Арадац, Маршала Тита 90

Наставник енглеског језика

за извођење наставе у првом циклусу основног образовања
и васпитања (од првог до четвртог разреда), на словачком
наставном језику, са 40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3,
4 и 5, као и услове из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и
55/13), посебне услове из члана 2 ст. 2, 3, 4, 5 и 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012
и 15/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Братство“ Арадац, број 421/13 од 18.09.2013. године,
односно: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да је: 1) професор одговарајућег страног језика; 2) професор разредне наставе; 3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; 4) дипломирани
школски педагог или школски психолог; 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6) наставник одговарајућег страног језика у складу са чл.
145 и 146 Закона о основној школи; 7) наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања
или лиценцом за наставника; 8) наставник разредне наставе; 9) лице које
испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које
је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или
педагогије и психологије, као и методике наставе; 10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 11) професор разредне
наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12) дипломирани библиотекар
- информатичар; 13) мастер филолог; 14) мастер професор језика и књижевности; 15) мастер учитељ; 16) дипломирани учитељ-мастер; 17) мастер
учитељ који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 18) дипломирани учитељ-мастер
који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим
доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу
Ц1 Заједничког европског оквира; 19) мастер библиотекар - информатичар.
Лица из 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 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, одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 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 шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања из претходног става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као
програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима
се уређује високо образовање. 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; 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 је држављанин Републике
Србије, да зна словачки језик (на ком се остварује образовно-васпитни рад).

Бесплатна публикација о запошљавању

Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и врсти стручне спреме; оригинал или
оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске установе
којим кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченим 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. Уколико је кандидат
положио испите из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију
индекса или оверену фотокопију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит
или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односну испиту за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (словачки језик) је оверена фотокопија дипломе или уверења о траженој стручној спреми, односно положен
испит из словачког језика на одговарајућем факултету или друга одговарајућа исправа.

Наставник физике

у другом циклусу основног образовања и васпитања (шести,
седми и осми разред), на словачком наставном језику
са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и
5, као и услове из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13),
посебне услове из члана 3 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/13), као и
посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у ОШ „Братство“ Арадац, број 421/13 од 18.09.2013. године,
односно: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да је: професор
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани
педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике,
дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и
информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену
физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор
физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар-мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар
- мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани
физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и
компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика
и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор
физике и хемије за основну школу - мастер. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике, да има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање
образовања из претходног става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. 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, 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 је држављанин Републике Србије, да зна словачки језик (на
ком се остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву на конкурс доставити:
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену
и врсти стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске установе којим кандидат доказује да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим 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. Уколико је кандидат положио испите из педа-
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гогије и психологије - доставља оверену фотокопију индекса или оверену
фотокопију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета. Уколико кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односну испиту за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије. Доказ да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад (словачки језик) је оверена фотокопија дипломе
или уверења о траженој стручној спреми, односно положен испит из словачког језика на одговарајућем факултету или друга одговарајућа исправа.

Наставник хемије

у другом циклусу основног образовања и васпитања (седми и
осми разред), на словачком наставном језику
са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3,
4 и 5, као и услове из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13),
посебне услове из члана 3 став 1 тачка 11 Правилника о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/13), као и
посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у ОШ „Братство“ Арадац, број 421/13 од 18.09.2013. године,
односно: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања, да је: дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, професор хемије
и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за
истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар
- смер хемијско инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије,
дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани професор хемије мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор
биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије,
мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије хемије, да има одговарајуће
образовање прописано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечена 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. Програм за стицање
образовања из претходног става реализује високошколска установа у оквиру
акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање.
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, 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 је држављанин Републике Србије, да зна словачки језик (на
ком се остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву на конкурс доставити:
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену
и врсти стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда
или уверење) високошколске установе којим кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим 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. Уколико је кандидат положио испите из педагогије и
психологије - доставља оверену фотокопију индекса или оверену фотокопију
потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; уколико
кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад (словачки језик) је оверена фотокопија дипломе или уверења о траженој стручној спреми, односно положен испит из словачког језика на одговарајућем факултету или друга одговарајућа исправа.

Наставник ликовне културе

у другом циклусу основног образовања и васпитања (од петог
до осмог разреда), на словачком наставном језику
са 25% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2,
3, 4 и 5, као и услове из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11
и 55/13), посебне услове из члана 3 став 1 тачка 4 Правилника о степе-
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ну и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012
и 15/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Братство“ Арадац, број 421/13
од 18.09.2013. године, односно: да кандидат има одговарајуће образовање
прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да је: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни педагог,
академски графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни педагог,
дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор ликовне културе,
дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, дипломирани
уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе, дипломирани
уметник фотографије - професор ликовне културе, дипломирани сликар професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор, дипломирани
графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани
графичар - професор, професор ликовних уметности, наставник ликовне
уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом
ликовних уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; да
има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечена 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. Програм за стицање образовања из претходног става реализује
високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. 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, 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 је држављанин Републике
Србије, да зна словачки језик (на ком се остварује образовно-васпитни рад).
Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и врсти стручне спреме; оригинал или
оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске установе
којим кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченим 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. Уколико је кандидат
положио испите из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију
индекса или оверену фотокопију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит
или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односну испиту за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад (словачки језик) је оверена фотокопија
дипломе или уверења о траженој стручној спреми, односно положен испит
из словачког језика на одговарајућем факултету или друга одговарајућа
исправа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о
раду.

Наставник математике

у другом циклусу основног образовања и васпитања (од петог
до осмог разреда), на словачком
наставном језику
са 89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2,
3, 4 и 5, као и услове из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11
и 55/13), посебне услове из члана 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012
и 15/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Братство“ Арадац, број 421/13 од 18.09.2013. године,
односно: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да је: 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;
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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, да има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 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 шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања из претходног става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као
програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима
се уређује високо образовање. 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, 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 је држављанин Републике
Србије, да зна словачки језик (на ком се остварује образовно-васпитни рад).
Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и врсти стручне спреме; оригинал или
оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске установе
којим кандидат 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. Уколико је кандидат
положио испите из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију
индекса или оверену фотокопију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит
или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односну испиту за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (словачки језик) је оверена фотокопија дипломе или уверења о траженој стручној спреми, односно положен
испит из словачког језика на одговарајућем факултету или друга одговарајућа исправа.

Наставник немачког језика

у другом циклусу основног образовања и васпитања (од петог
до осмог разреда),
на словачком наставном језику
са 44,5% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и
5, као и услове из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13),
посебне услове из члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012
и 15/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Братство“ Арадац, број 421/13
од 18.09.2013. године, односно: да кандидат има одговарајуће образовање
прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да је: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и
књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), да има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање
образовања из претходног става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
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хологије 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, 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 је држављанин Републике Србије, да зна словачки језик (на
ком се остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву на конкурс доставити:
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену
и врсти стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске установе којим кандидат доказује да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим 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. Уколико је кандидат положио испите из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију индекса или оверену
фотокопију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односну испиту за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије. Доказ да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад (словачки језик) је оверена фотокопија дипломе
или уверења о траженој стручној спреми, односно положен испит из словачког језика на одговарајућем факултету или друга одговарајућа исправа.

Наставник немачког језика

за извођење наставе у другом циклусу основног образовања и
васпитања (од петог до осмог разреда), на српском
наставном језику
са 44,5% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и
5, као и услове из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13),
посебне услове из члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 3 Правилника о степену и
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012), као и
посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у ОШ „Братство“ Арадац, број 421/13 од 18.09.2013. године,
односно: да има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да је: 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 ппредмет/профил
немачки језик), да има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања, 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Програм за стицање образовања из претходног
става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског
програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са
прописима којима се уређује високо образовање. 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, 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 је држављанин
Републике Србије, да зна српски језик (на ком се остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и врсти стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске
установе којим кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим 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. Уколико
је кандидат положио испите из педагогије и психологије - доставља оверену
фотокопију индекса или оверену фотокопију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односну испиту за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) је оверена
фотокопија дипломе или уверења о траженој стручној спреми.

Наставник музичке културе

у другом циклусу основног образовања и васпитања (од петог
до осмог разреда),
на словачком наставном језику
са 25% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), тре-
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ба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2,
3, 4 и 5, као и услове из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11
и 55/13), посебне услове из члана 3 став 1 тачка 5 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012
и 15/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Братство“ Арадац, број 421/13
од 18.09.2013. године, односно: да кандидат има одговарајуће образовање
прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да је: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор,
дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани
музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе,
дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани
професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани
музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани
музичар - виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани
музичар – контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани
музичар - фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар
- тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар педагог, дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, професор музичког васпитања, дипломирани музичар - педагог,
дипломирани флаутиста, дипломирани црквени музичар (педагог, појац
и диригент хора), мастер теоретичар уметности (професионални статус:
музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор, да
има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечена 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. Програм за стицање образовања из претходног става реализује

високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. 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, 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 је држављанин Републике
Србије, да зна словачки језик (на ком се остварује образовно-васпитни рад).
Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и врсти стручне спреме; оригинал или
оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске установе
којим кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченим 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. Уколико је кандидат
положио испите из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију
индекса или оверену фотокопију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит
или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односну испиту за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (словачки језик) је оверена фотокопија дипломе или уверења о траженој стручној спреми, односно положен
испит из словачког језика на одговарајућем факултету или друга одговарајућа исправа.
ОСТАЛО: Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром
да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања, потребно је да уз пријаву кандидат достави
извод из матичне књиге рођених или да у пријави наведе и следеће податке:
ЈМБГ, датум и место рођења кандидата, за удате и њихово девојачко презиме,
име и девојачко презиме мајке и име оца. Пријаве на конкурс доставити на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Сва потребна обавештења могу се
добити од секретара школе, лично или на број телефона: 023/887-010.

Клубови за тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код свог
саветодавца
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Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

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

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

