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Програм „Гаранција омладини“

(НЕ)МОГУЋА МИСИЈА
У СРБИЈИ

ЕУ је за реализацију програма наменила 6 милијарди
евра, за период 2014-2020. године, нарочито за регионе у
којима стопа незапослености младих износи више од 25
процената

Курс предузетништва за младе

ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА
БИЗНИС

Скоро 2000 младих из целе Србије пријавило се за нову
подршку програма „Бизних младих Србије“. Свима који
испуњавају услове позива биће омогућено да похађају курс

Реформе у области рада и
запошљавања

НЕМА БРЗИХ РЕШЕЊА
Млади радници су будућност, али ако њихова незапосленост
предуго траје, неће бити генератор само социјалних немира,
већ ће имати негативне последице на развој економије,
демографску будућност нације, али и њену политичку судбину
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Суочена са високом стопом незапослености младих до
24 године, која у неким земљама ЕУ премашује 50 процената, Европска комисија је у фебруару 2013. године донела Препоруку којом се примењује програм мера подршке
„Гаранција омладини“, од почетка 2014. Број незапослених
младих у ЕУ износио је 5,7 милиона у децембру 2012. године. ЕУ је за овај програм наменила 6 милијарди евра, за
период 2014-2020. године, нарочито за регионе у којима стопа незапослености младих износи више од 25 процената, уз
напомену да би земље кориснице требало да улажу у програм и сопствена средства.
Програм „Гаранција омладини“ подразумева да се младима до 24 године, који се не запосле у периоду од четири
месеца након завршетка формалног образовања или после
губитка посла, понуди алтернативни посао, даље образовање, пракса или стицање занатских вештина. Постоје и сугестије ЕУ да се старосна граница младих који би требало да
се укључе у програм подигне на 30 година.
Бесплатан онлајн курс предузетништва за младе покренут је крајем октобра, у оквиру програма „Бизнис младих Србије“ (БМС). За само десет дана, колико је позив за
пријављивање био отворен, скоро 2000 младих из целе Србије пријавило се за нову подршку БМС програма. Из Смарт
колектива поручују да велики одзив превазилази њихова
очекивања и да су, упркос најављеном ограничењу броја
пријава, свима који испуњавају услове позива омогућили
да похађају курс.
„Велики одзив показује да у Србији постоји много младих људи који желе да покрену сопствени посао и сада је
неопходно обезбедити им адекватну подршку. Ово је посебно важно, јер у Србији мали број младих има прилику
да из непосредног окружења - породице и пријатеља, или
током формалног образовања, научи нешто о бизнису. Међу
пријављенима је скоро једнак број незапослених (35 одсто),
студената (33 осто) и запослених (32 одсто), што указује да
све већи број младих размишља о предузетништву као могућој каријери, а то је оно што смо и желели да постигнемо
овим курсом и кампањом која га прати“, изјавила је координаторка програма Неда Станковић.
„Измењени и допуњени Закон о раду могао би да уђе
у скупштинску процедуру до краја ове или најкасније у јануару следеће године“, рекао је министар Кркобабић у разговору са Мајклом Девенпортом, нагласивши да се до промена не може доћи комотним решењима, већ стрпљивим
и пажљивим социјалним дијалогом, уз максималан напор
свих социјалних партнера. „Само тако можемо доћи до прихватљивог текста закона“, закључио је потпредседник Владе
Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике. Он је истакао да су највећи проблеми у Србији велика
незапосленост и недостатак послова. Овакво стање последица је привредне неразвијености, смањене економске активности и других проблема који су настали услед периода
дуге транзиције и лоше спроведене приватизације.
Редакција
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Транзициони фонд

УБЛАЖАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА
Буџетом Министарства привреде
предвиђено је 20 милијарди динара за
транзициони фонд. Тим новцем држава ће
омогућити повезивање стажа и исплату
отпремнина радницима

У

предлогу буџета за наредну годину, чије се усвајање
очекује средином децембра, има много новина. Једна
од њих је транзициони фонд, који би, према концепту
Министарства привреде, служио за ублажавање проблема радника чија су радна места угрожена, у фирмама у
реструктурирању, посебно вишковима по основу стечаја или
ликвидације.
„Буџетом Министарства привреде за следећу годину
предвиђено је 20 милијарди динара за транзициони фонд.
Тим новцем држава ће куповати потраживања радника по
основу заосталих минималних плата, омогућити повезивање
стажа и исплату отпремнина. Ова средства су довољна да избегнемо сваки социјални удар“, рекао је „Танјугу“ саветник
министра привреде Александар Стевановић.
Радници ће добијати новац одмах, док ће држава сачекати да буде решена судбина тих предузећа, односно, део
средстава биће враћен у буџет, након што се заврши приватизација. Буџетом овог министарства предвиђено је још 16
милијарди динара за гарантни и инвестициони фонд. Гарантни фонд би требало да ради на издавању гаранција приватним фирмама, када траже кредите од пословних банака.

„На основу гаранције која би покривала 25 до 75 одсто
ризика, свим фирмама у Србији било би омогућено да се под
једнаким условима могу обратити комерцијалним банкама
и да кредити које добију буду по значајно нижим каматним
стопама него до сада“, рекао је Стевановић и оценио да је то
велика разлика у односу на приступ где држава даје директно новац и када тај новац могу добити само одабрани - сада
је тај новац расположив свима.
За мала и средња предузећа предвиђен је инвестициони
фонд, где би држава дала мањинско учешће. Држава би, према речима Стевановића, привукла стране инвеститоре, који
би отворили фонд за финансирање иновативних пројеката

малих и средњих предузећа, на начин који није типичан за
банкарски сектор, што је инструмент који Србији годинама
недостаје.
„За разлику од досадашњих приступа, држава не би
давала паре, него би поверила свој новац на управљање
приватном фонду, јер је то најбољи начин да новац грађана
Србије остане сачуван. У оба ова случаја најважније је што
је обезбеђен повраћај средстава, за разлику од неких досадашњих система, где су резултати били потпуно поражавајући“, рекао је Стевановић.
Када је реч о субвенцијама, Стевановић је истакао да
буџет Министарства привреде предвиђа субвенције само за
оне који имају вишегодишње уговоре који су раније потписани.
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца
Србије, за „Привредни преглед“ каже да је транзициони фонд
много лакши терет за привреду него што су издвајања огромних субвенција од 750 милиона евра годишње за проблематичне фирме. Он је нагласио и да поред озбиљних буџетских проблема постоји проблем нерационалног пословања,
те отуда не чуде и протести радника у Прибоју, Крагујевцу,
Крушевцу...
„Не треба очекивати да ће само страни инвеститори
доћи и спасавати здраве делове ових фирми, већ и домаћи
попслодавци треба да се удруже и ангажују на њиховом
оздрављењу, али под јасним условима и гаранцијама. Оснивање гаранцијског фонда је корисно, али још увек стојимо у
месту, јер недостаје јак заокрет ка помоћи привреди, пре свега у растерећењу зарада, сузбијању сиве економије и пореској реформи“, истиче Атанацковић.
На другој страни, Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката, наглашава да сума
од 20 милијарди динара може да покрије само повезивање
стажа огромног броја радника који ће остати без посла.
„Већина од 153 предузећа ће највероватније отићи у
стечај и ликвидацију, а ако томе додамо и 400 предузећа у
надлежности Агенције за приватизацију, следеће године
очекујемо отпуштање око 100 хиљада радника. Због личних
карти касни се са јасним планом спасавања фирми које могу
успешно да послују, а ту је и веома висока стопа незапослености. Социјалне тензије расту, као и стезање каиша“, каже
Савићева и напомиње да је Српски синдикални фронт најавио да ће 10. децембра, на Дан људских права, организовати
масовни протест у Србији. По њеним речима, циљ је груписање синдиката, борба за радно законодавство, доношење
модерног, јасног и европског Закона о раду, унапређење социјалног дијалога, а повод су и најављене рестриктивне мере
Владе Србије.
Стручна јавност је махом сложна у оцени да је корист
транзиционог фонда у измештању социјале из предузећа,
али да је још важнија порука менаџменту да усвоји политику
тржишног псословања.
А.Б.

Рад са ЛГБТ популацијом

СТОП ХОМОФОБИЈИ
Само добро обучен систем социјалне заштите
може да се суочи са низом проблема са којима
се суочава било које друштво. Кључ добре
економске политике је добро организована и
дизајнирана социјална политика

К

анцеларија за људска и мањинска права недавно је
представила програм „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“. У овиру
овог програма до сада је обучена 301 особа (од укупно 500) из 108 центара за социјални рад. Директорка канцеларије за људска и мањинска права, Сузана Пауновић, истиче да је програм спроведен уз финансијску подршку Савета
Европе и Амбасаде Велике Британије у Београду, а у њега су
укључени центри за социјални рад из свих градова.
Како је нагласила Сузана Пауновић, ово је први програм
намењен припадницима ЛГБТ популације и веома је важан
за имплементацију стратегије за повећање права ЛГБТ, коју
је усвојила Влада Републике Србије. Многи припадници ЛГБТ
популације су врло често жртве насиља, како у друштву, тако
и у самој породици, а центри за социјални рад су, најчешће,
прва адреса на коју се обраћају. Приступ правима и услугама представља први корак да се смањи степен хомофобије
и унапреде права и положај припадника ЛГБТ популације.
Државна секретарка министарства рада, запошљавања
и социјалне политике, Бранкица Јанковић, истакла је да сваки проблем мора имати једнак третман и да због тога систем
социјалне заштите мора бити испред других система.
„Људи који су прошли тренинге нису били упознати
са којим се све проблемима суочавају ЛГБТ особе, нити су
познавали адекватну терминологију коју би требало да користе. Само добро обучен систем социјалне заштите може да
се суочи са низом проблема са којима се суочава било које
друштво, па и наше. Није тајна да је кључ добре економске
политике добро организована и дизајнирана социјална политика“, истакла је државна секретарка.
По речима шефице Канцеларије Савета Европе у Београду, Антје Ротемунд, ова обука је само део великог броја обука
које финансира Савет Европе. Како је истакла, Комитет министара Савета Европе је још 2010. године усвојио Препоруку
државама чланицама о мерама за борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета. Овим документом се значајно подиже ниво стандарда
које државе чланице треба да спроведу како би се гарантовало остваривање људских права гејева, лезбејки, бисексуалних и трансродних особа.

Препоруке Савета Европе
Комитет Савета Европе прихватио је чињеницу да су ЛГБТ
особе биле вековима и још увек су жртве хомофобије, трансфобије и других форми нетолеранције и дискриминације, чак
и у својим породицама, на основу сексуалне оријентације или
родног идентитета. Неопходна је специфична акција како би се
обезбедило пуно уживање људских права ових особа.
Препорука подсећа на принцип да никакве културне, традиционалне или религиозне вредности, нити правила „доминантне културе“, не смеју да се користе како би се правдао говор
мржње или неки други облик дискриминације, укључујући и
сексуалну оријентацију или родни идентитет као основ.
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„Пројекат је конципиран тако да се обуке похађају на
добровољној бази. Србија је једна од шест земаља које су се
за овај пројекат пријавиле. Захваљујем се Канцеларији за
људска и мањинска права, јер колико ми је познато, ово је
једини пројекат који се односи на права ЛГБТ популације, а
под покровитељством је државних институција“, каже Антеја
Ротемунд.
Секретар за политичка питања при Амбасади Велике
Британије у Београду, Џејмс Мур, истакао је да је за две године, колико је у Србији, приметио видно побољшање положаја
ЛГБТ.
„ЛГБТ популација се налази у фокусу јавности, али још
смо далеко од циља“, напомиње Мур. По његовом мишљењу,
потребно је пооштрити казне за насиље према ЛГБТ, али и
променити културни модел, што није лако.

„Тема ЛГБТ не сме да буде једногодишња, актуелна само
пред ‚Прајд‘, већ је неопходно перманентно едуковати људе,
због чега су ове канцеларије веома важне. Драго ми је што
овом задатку мотивисано приступају и држава и цивилно
друштво и професија“, закључио је Мур.
Извођач обука је Асоцијација „Дуга“ из Шапца. Директор Александар Прица истиче да је анкета спроведена након
завршених обука показала да је преко 90 одсто полазника
исказало задовољство квалитетом обука. Програм Асоцијације „Дуга“ траје већ годину и по дана, а предвиђено је да
траје пет година. Како истиче Прица, најтежи део посла био
је мотивисати ЛГБТ популацију да више користе услуге центара за социјални рад. По његовим речима, за њих је најважније да буду прихваћени првенствено у породици, али и да
добију одговарајућу социјалну подршку. Асоцијација „Дуга“,
заједно са организацијом „Гејтен“, припрема дводневни напредни програм обука који ће се односити, пре свега, на рад
са трансродним особама, а који ће се спроводити у центрима
за социјални рад.
„У наредних неколико година комплетан систем социјалне заштите биће у потпуности прилагођен потребама ЛГБТ
популације, а Србија ће сигурно бити пример добре праксе“,
закључује Прица.
					
В.Пауновић
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Реформе у области рада и запошљавања

НЕМА БРЗИХ РЕШЕЊА

Потпредседник Владе Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике, др Јован
Кркобабић, разговарао је са шефом Делегације Европске уније у Србији, Мајклом Девенпортом.
Тема разговора биле су структурне реформе, посебно у домену рада и запошљавања
„Измењени и допуњени Закон о раду могао би да уђе у
скупштинску процедуру до краја ове или најкасније у јануару следеће године“, рекао је министар Кркобабић у разговору
са Мајклом Девенпортом, нагласивши да се до промена не
може доћи комотним решењима, већ стрпљивим и пажљивим социјалним дијалогом, уз максималан напор свих социјалних партнера. „Само тако можемо доћи до прихватљивог текста закона“, закључио је потпредседник Владе Србије
и министар рада, запошљавања и социјалне политике. Он је
истакао да су највећи проблеми у Србији велика незапосленост и недостатак послова. Овакво стање последица је привредне неразвијености, смањене економске активности и других проблема који су настали услед периода дуге транзиције
и лоше спроведене приватизације.

Амбијент за ново запошљавање
Министарство ће помоћи дијалог социјалних партнера
како би се дошло до оптималних законских решења, при
чему ће примена европских искустава и стандарда у овој
материји бити од велике помоћи. У разговору је обострано
констатовано да законска решења морају да воде рачуна и о
социјалној димензији, као и да треба охрабрити сваки потез
који доприноси стварању амбијента за ново запошљавање.
Процес креирања реформи социјалне и политике запошљавања отпочео је крајем септембра, када су се за истим столом, на ову тему, први пут окупили представници државне
управе, социјалних партнера и цивилног друштва.
Шеф Делегације ЕУ у Србији поздравио је одлучност
Владе Србије да уђе у непходне реформе, као и спремност
да се препознати проблеми решавају. Девенпорт је изразио
очекивање да ће дијалогу социјалних партнера бити дат додатни импулс. „На том реформском путу Европска унија је
у сваком тренутку спремна да помогне Србији“, нагласио је
шеф Делегације ЕУ у Србији.

Горући проблем
Процес креирања програма реформи политике запошљавања и социјалне политике, којим би Србија, уз подршку
Европске уније, требало да на стратешки начин крене у решавање нагомиланих проблема у тим областима, званично
је почео у септембру, посетом Ласла Андора, европског комесара за запошљавање, социјална питања и инклузију. У
разговору са социјалним партнерима, Андор је истакао да су
Србији потребне економске реформе како би се решили проблеми сиве економије, висока стопа незапослености и омогућило ефикасније пословање привреде. Андор наглашава
задовољство што постоји посвећеност српске владе европским интеграцијама и истиче да је створен добар политички
моменат за економске реформе.
„Све говори да је ситуација у Србији веома тешка - више
од милион младих је незапослено, свака друга млада особа нема радну књижицу, а готово 700.000 људи прима неку
врсту социјалне помоћи. Око 20 одсто становништва живи
на ивици сиромаштва, а стопа запослености особа од 15 до
65 година износи свега 45 одсто. Ти бројеви представљају
велики изазов и терет за социјални систем и истовремено
упозоравају на чињеницу да је пензиони систем неодржив
у постојећој форми. Свестан сам чињенице да у српском народу постоји уверење да ће се ови проблеми решити уласком
Србије у Европску унију, али ви ове проблеме морате решити
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пре. Не можете очекивати од нас да решимо ваше проблеме“,
напомиње Ласло Андор.
По његовим речима, практично су све транзиционе
земље почетком деведесетих имале тешку економску ситуацију, али се нису суочавале са војним конфликтима или
их је бар било мало. У Србији је економска криза оставила
велики траг на повећање стопе незапослености, сиромаштва
и социјалних разлика. Ова ситуација је последица деведесетих, рата и санкција, али и спорних приватизација, корупције
и недостатка транспарентности у пословању. Проблеми постоје и у другим земљама Европске уније, али посебно брине
висока стопа незапослености младих. До пре неколико година забрињавајућу стопу незапослености младих имала је
Шпанија, данас је то Грчка, у којој је више од 60 одсто младих
без посла. Ако би Србија данас ушла у Европску унију, била
би на трећем месту по броју незапослених младих.

Млади су будућност
Због економске кризе у Србији велики број младих не
налази посао одмах након студија и држава мора да им помогне - период њихове незапослености мора бити временски
лимитиран. Ако млади не могу да пронађу посао када заврше школовање, Национална служба за запошљавање мора да
им нађе радно место, омогући даље школовање, преквалификацију или учење нових вештина.
Млади радници су будућност, али ако њихова незапосленост предуго траје, неће бити генератор само социјалних
немира, већ ће имати негативне последице на развој економије, демографску будућност нације, али и њену политичку
судбину. Решавање овог питања мора бити приоритет Србије.
Што се тиче новог Закона о раду, европски комесар за запошљавање, социјална питања и инклузију разуме осетљивост тог питања за раднике, као и да су аутори овог закона
пред великим изазовом и дилемом - како да обезбеде сигурност запослења, а истовремено направе амбијент који је привлачан за страна улагања.
„Морам да приметим да постоји разлика у сигурности
посла између старих и младих радника, јер млада радна снага углавном ради на црно и нема сигурност у погледу будућности посла, проналази слабо плаћене послове и годинама
ради на њима“, напомиње Андор.
У целој Европској унији има око 40 милиона људи који
живе и раде у другој земљи, а половина долази из нових
земаља чланица које су се придружиле Унији у последњих
десет година. Од тог броја, половина радника долази из Румуније и Бугарске. Када је у питању цена „нове“ и „старе“
радне снаге, закони Европске уније су јасни - не сме да буде
платежне дискриминације.
В.Пауновић
20.11.2013. | Број 544 |

5

Програм „Гаранција омладини“

(НЕ)МОГУЋА МИСИЈА
У СРБИЈИ

ЕУ је за реализацију програма наменила 6 милијарди евра, за период 2014-2020. године,
нарочито за регионе у којима стопа незапослености младих износи више од 25 процената,
уз напомену да би земље кориснице требало да уложе у програм и сопствена средства

Ц

ентар за развој Србије, уз подршку Швајцарске организације за помоћ свету рада (SOLIDAR Suisse) и
Факултета за економију, финансије и администрацију (ФЕФА), у оквиру Пројекта подршке социјалном
дијалогу, организовао је округли сто „Могућност
остваривања ‚Гаранције омладини за запошљавање‘ - Могућа или немогућа мисија у Србији“. Сврха округлог стола је
промоција програма „Гаранције омладини за запошљавање“,
који је усмерен ка смањењу незапослености младих у земљама чланицама Европске уније, како би се указало на могућности и мере за решавање проблема незапослености младих
и у Србији. Округли сто је био намењен представницима Националне службе за запошљавање, локалних самоуправа,
привредних комора, удружења послодаваца, синдиката, невладиних и омладинских организација, новинарима, економистима, каријерним центрима, психолозима и педагозима,
који су, на основу досадашњег искуства, изнели предлоге у
циљу повећања запошљивости младих људи и стручног оспособљавања. Округли столови су крајем прошлог месеца
одржани у Нишу и Новом Саду.
Суочена са високом стопом незапослености младих до
24 године, која у неким земљама ЕУ премашује 50 процената, Европска комисија је у фебруару 2013. године донела Препоруку којом се примењује програм мера подршке „Гаранција омладини“, од почетка 2014. Број незапослених младих
у ЕУ износио је 5,7 милиона у децембру 2012. године. ЕУ је
за овај програм наменила 6 милијарди евра, за период 20142020. године, нарочито за регионе у којима стопа незапосленост младих износи више од 25 процената, уз напомену да
би земље кориснице требало да улажу у програм и сопствена
средства.

Програм „Гаранција омладини“ подразумева да се младима до 24 године, који се не запосле у периоду од четири
месеца након завршетка формалног образовања или после
губитка посла, понуди алтернативни посао, даље образовање, пракса или стицање занатских вештина. Постоје и сугестије ЕУ да се старосна граница младих који би требало да
се укључе у програм подигне на 30 година.
Овај програм се заснива на шест принципа. Први је изградња партнерства између свих битних чинилаца на тржишту рада (од државних институција, образовних установа,
преко послодаваца, па до синдиката и омладинских организација), а свака држава би требало да одреди јавну институцију или орган који ће бити задужен за успостављање, координацију и имплементацију програма. Од посебне важности
је рана интервенција, односно превенција незапослености
младих, кроз реализацију кампања подизања свести и информисања, како би се пријавили службама за запошља-

Нови Пазар, Тутин и Сјеница
Велика шанса за стицање првих знања и заснивање првог радног односа пружила се и младима на подручју Новог Пазара, Тутина и Сјенице. Крајем октобра,
у Новом Пазару је представљен УСАИД Пројекат локалног одрживог развоја, који
се односи на младе незапослене људе и послодавце који желе да ангажују и обуче
нову радну снагу. Програм обуке младих на радном месту требало би да помогне
приватним фирмама тако што ће омогућити послодавцима из производног сектора
и сектора услуга да брзо и лако пронађу квалификоване раднике.
„На подручју Новог Пазара, Тутина и Сјенице, у области произодње џинса и
обуће и услуга, постоје послодавци који квалитетом својих производа могу да одговоре стандардима највећих светски марки. На овај начин желимо да им помогнемо
да развију нова тржишта, уз нову радну снагу“, истакао је Хауард Окман, директор
УСАИД Пројекта одрживог развоја.
На округлом столу у Новом Пазару био је присутан велики број послодаваца
из области производње џинса, обуће, производње намештаја, представници Градске
управе, представници Филијале Нови Пазар НСЗ. Послодавци су исказали изузетно интересовање и истакли да ће искористити ову
прилику и пружити шансу младим људима, а исход свега би требало да буде заснивање радног односа.
У консултацији са представницима партнерских локалних самоуправа, УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја обавиће селекцију пријављених послодаваца. Предност ће имати послодавци који планирају запошљавање нових радника у року од 6 месеци
након завршетка обуке младих.
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вање. Истиче се да је нарочито важно допрети до мањинских
и имигрантских група, сиромашних и необразованих људи,
како би се укључили у овај програм подршке. Требало би
омогућити службама за запошљавање да примене консултације и планирање на индивидуалном нивоу, који се базира
на уговорном принципу, како би се спречило одустајање и
омогућио напредак у тренингу, образовању и запослењу.

Сваки други без посла
„Стопа незапослености младих у Србији износи 51,2 одсто,
што значи да свака друга млада особа нема посао. Узроци су
неусклађено образовање са потребама тржишта рада, висок
проценат младих без квалификације, недовољно радних места
и велика заступљеност рада на црно“, изјавио је Зоран Мартиновић, државни секретар за рад и запошљавање.
Мартиновић је на конференцији „Млади и планирање каријере“ рекао да у Србији око 207.000 младих од 15 до 30 година
нема посао, од чега је више од 20 одсто неквалификованих, око
58 одсто има средње образовање, док је 63,3 одсто без радног искуства. Према његовим речима, стопа незапослености младих
се у последње четири године повећала за 16 одсто.

Препоруке предвиђају и мере подршке које омогућавају интеграцију на тржиште рада, прво путем унапређења
вештина које одговарају потребама тржишта рада. Требало
би омогућити младима који рано напуштају школовање и
онима са ниским квалификацијама да се врате у процес школовања или тренинг и прилагодити обуке специфичним по-
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требама ове групе младих људи. То подразумева коришћење
информационих технологија, охрабривање школа и центара
стручног оспособљавања да промовишу предузетништво и
самозапошљавање у оквиру различитих курсева, што је у
блиској вези са реформом образовних програма.
Друге мере односе се на тржиште и представљају
смањење трошкова радне снаге, као и субвенције за плате,
стручну праксу и регрутовање младих радника, уз промоцију мобилности подизањем свести младих људи о понудама за посао, праксама и обукама у различитим деловима државе и других држава чланица ЕУ, уз одговарајућу подршку
онима који нађу посао у другим областима или државама,
како би се прилагодили новој средини. Потребно је ојачати
механизме за покретање младих људи који одустају од различитих мера и немају више приступ програмима које предвиђа „Гаранција омладини“.
Треба напоменути да програм „Гаранција омладини“
није нов, то је искуство које примењују земље попут Аустрије,
Немачке, Данске, Финске, Шведске, које сада имају најнижу
стопу незапослености младих.
В.Пауновић

Програм обуке младих у
приватним предузећима
Национална служба за запошљавање расписала је у октобру јавни позив послодавцима да се укључе у заједнички пројекат УСАИД и 32 локалне самоуправе. Програм подршке развоју
радне снаге отворен је за сва приватна предузећа заинтересована за ангажман нових запослених и подразумева двомесечну обуку у приватним предузећима. Позив је био отворен до 17.
новембра 2013. године. Селекција предузећа биће обављена до
краја новембра, а предузећа информисана о резултатима селекције најкасније до 2. децембра.
Послодавци ће кроз овај програм моћи да брзо и лако нађу
и обуче запослене који одговарају њиховим потребама и тако
уштеде време и новац за одабир и ангажовање кадрова који су
им потребни за остварење циљева пословања.
Програм обухвата бесплатну селекцију кадрова са траженим квалификацијама, ангажовање и администрирање њиховог ангажовања. Током трајања обуке кандидати примају накнаду од 60% минималне бруто зараде коју обезбеђује УСАИД
Пројекат одрживог локалног развоја, по основу уговора о стручном усавршавању. Обука је намењена младима до 30 година, за
обављање послова у производном и сектору услуга.
На основу броја тражених кандидата свих компанија које
су се пријавиле за учешће у програму, биће расписан јавни позив за агенцију за регрутовање кандидата. Изабрана предузећа
имаће могућност да обаве финалну селекцију кандидата током
јануара 2014, како би обука на радном месту могла да почне
током фебруара и марта 2014.
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Статирање

ПОСАО ЗА СВЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ

Предност овог посла је пристојна хонорарна
зарада, уз забаву и дружење с познатим
личностима. Важно је да статисти не
касне, да су поуздани и да професионално
обављају посао
Људи који су желели да постану звезде, али и они који
немају посао, могу да зараде на снимању филма, серије или
ТВ емисије. Истина је да статисти тешко могу постати планетарно познати, али бар могу да рачунају на сигуран џепарац. За један дан могу да зараде од 700 динара, колико неке
агенције плаћају за аплаудирање у ТВ емисијама, до 2.000
динара за сат снимања рекламе или спота.
На овим пословима најчешће раде студенти и пензионери, јер имају највише времена. Марија Неговановић, из агенције „М стар“ каже да шансу да буду ангажовани имају сви,
од беба до најстаријих грађана.

„Имамо базу статиста у којој има деце, али и бака и дека
од 80 година“, објаснила је за „Новости“ Неговановићева.
„Поједини продуценти инсистирају да кандидати буду
млади, док другима одговара да буду старији, зависно од
пројекта који се ради. Не може баш свако да се бави овим
послом, јер је потребно стрпљење, а човек мора да буде и одговоран. Ми организујемо кастинге на којима разговарамо са
кандидатима, али они прођу селекцију и код психолога. Због
партнера са којима радимо важно је да статисти не касне,
да су поуздани и да професионално обављају посао“, каже
Марија.
Дешавају се и ситуације које нису пријатне. На пример,
недавно снимање спота, које је требало да се заврши у 19 часова, због неисправне расвете окончано је сат после поноћи.
Зато је важно да људи који су ангажовани буду максимално
пожртвовани и одраде посао до краја.
Кастинзи се организују неколико пута годишње, а будући послодавци сликају кандидате, узимају податке (висину, боју очију, косе), распитују се о њиховом искуству. Чланарина је бесплатна.
Без обзира на кризу, у агенцијама које ангажују статисте
кажу да посла има. Мотиви статиста су различити - студенти
на овај начин сакупљају новац за школовање, а радницима
који су остали без посла ово може бити једини извор прихода.
Предности овог посла су пристојна хонорарна зарада, уз за-
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баву и дружење с познатим личностима. Агенције ангажују
људе свих узраста и профила.
Након деценијске изолације, последњих година Београд
и Србија постају врло интересантна места за људе из света
филма. Ралф Фајнс, Џералд Батлер, Ванеса Редгрејв, Крис
Нот, Дерек Џекојби, Кевин Костнер, Пирс Броснан, Салма
Хајек, само су нека од имена која су снимала и шетала улицама Београда, Панчева и Крагујевца.
У Србији не снимају само планетарно познате звезде. У
2012. години чувена италијанска телевизијска кућа РАИ снимала је серију „Наредник Нарбоне“, у којој насловну улогу
игра Серђо Асизи (нашој публици познат по улози у серији
„Капри“), а једну од главних женских улога српска глумица
Јелена Јовичић, као и серију „Рестауратор“, која у Италији бележи рекордну гледаност. Такође, серија „Титаник: Крв и челик“, редитеља Пола Мајера, која се донедавно приказивала
на РТС, снимана је у Београду и Крагујевцу (у њој је учествовало 1500 статиста).

Питање је зашто је баш Србија постала тако примамљива страним филмским и телевизијским компанијама. Чињеница је да је десетогодишње изопштавање из света створило
идеалне услове за ратну тематику и трилер, па се наше заостајање за светом препознаје као раритет, а порушене зграде
и оронуле фасаде као идеална места за сцене насиља. Али,
има још таквих подручја, чак су у нашој непосредној близини. Одговор можда лежи у чињеници да Србија обилује талентованим људима, што глумцима, који у општој беспарици
и недовољној овдашњој продукцији грабе сваку прилику да
свој таленат негде покажу, али и војском незапослених, који
једва чекају сигуран ангажман, па поред статирања често
пристају да буду и каскадери у опасним сценама. Наравно,
њихов хонорар је договорен и исплаћен само за статирање.
То су такозвани статисти са посебним талентом. Како год, аутентичност наших градова, добри глумци и статисти којих је
све више, тек Србија постаје европски Ванкувер.
Извор: Мондо, Пут у арт
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу чл. 43 став 1 тачка 4, 59 и 60 Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености (‘’Сл. гласник РС’’, бр.
36/09 и 88/10) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања, Aнекса Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2013. годину,

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
У сарадњи са
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ
Објављује

ИЗМЕНУ
ЈАВНОГ ПОЗИВА
ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ
РАДНИХ МЕСТА У 2013. ГОДИНИ,
ОБЈАВЉЕНОГ 24.05.2013. ГОДИНЕ
Измене су:
•
У делу I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА,
мења се други став и гласи:
‘’Субвенција се одобрава у износу од 300.000,00 динара по
запосленом лицу без обзира на број лица за која послодавац
подноси захтев, с тим да се исплата врши у два дела, први у
току текуће године и други у наредној години, до 31.07.2014.
године, послодавцима који запошљавају до 50 незапослених
лица пријављених на евиденцији НСЗ у Филијали Пријепоље.’’
У делу II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА мењају се
услови и то став 1 тачка 1, тако да сада гласи:
‘’да запошљавају лица која се налазе на евиденцији НСЗ Филијала Пријепоље, у моменту подношења захтева, на
новоотвореним радним местима;
•

2. тачки 3 се додаје:
‘’Послодавци који су имали смањење броја запослених у
тромесечном периоду пре подношења захтева, али не по
основу природног одлива, морају запослити лица како би
њихов број био исти као пре смањења’’.
У делу III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ - Бодовање
захтева, додаје се нови став који гласи:
‘’Председник општине може донети одлуку о додатним
критеријумима при бодовању захтева.’’
•

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

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

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

НСЗ
Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

Остали делови конкурса који нису обухваћени овим изменама
остају непромењени. Измена конкурса важи од дана
објављивања на огласној табли.

Бесплатна публикација о запошљавању
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за кадрове
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За попуну радних места цивилних
лица пријемом лица из грађанства
у радни однос на одређено
време у Технички ремонтни
завод НХ „Ђурђе ДимитријевићЂура“ Крагујевац, Управе за
одбрамбене технологије Сектора за
материјалне ресурсе, Министарства
одбране Републике Србије
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

један (1) технолог УбС, ВСС, ЕС 62179,
један (1) техничар за испитивање ХСБ и
РГ, ССС, ЕС 62199,
један (1) лаборант за хемијска
испитивања, ССС, ЕС 62199,
један (1) контролор улазног материјала,
ССС, ЕС 62199,
један (1) портир, ССС, ЕС 61002,
петнаест (15) механичара за муницију и
МЕС, КВ, ЕС 62105,
један (1) руковалац складишне
механизације, КВ, ЕС 62706,
један (1) возач средстава унутрашњег
транспорта, КВ 62706,
један (1) металостругар, ВКВ, ЕС 62141,
један (1) монтер централног грејања, ВКВ,
ЕС 62142,
један (1) бравар, КВ, ЕС 62131,
један (1) чувар-стражар-оперативни
ватрогасац, КВ, ЕС 62117,
тринаест (13) помоћних радникa у погону
за ремонт и делаборацију УбС, ПК, ЕС
61001,
два (2) помоћна радникa на полигону за
уништавање УбС, ПК, ЕС 61001,
два (2) помоћна радникa за манипулацију
УбС, ПК, ЕС 61001.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
- да су кандидати држављани Републике Србије,
- да су здравствено способни за рад у Министраству одбране
и Војсци Србије,
- да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
- да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у
трајању дужем од шест месеци,
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за
које конкуришу,
- да су кандидати (мушког пола) одслужили војни рок са
оружјем.
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
За радно место под ред. бр. 1:
- завршен машински факултет у звању дипломирани
машински инжењер или мастер инжењер машинства,
- познавање рада на рачунару (MS Office),
- знање енглеског језика,
- предност имају кандидати који имају радно искуство на
пословима у струци.
За радна места под ред. бр. 2, 3 и 4:
- завршена средња школа хемијске струке IV степена
стручне спреме - звање хемијски техничар,
- познавање рада на рачунару (MS Office),
- предност имају кандидати који имају радно искуство на
пословима у струци.
За радно место под ред. бр. 5:
- завршена средња школа IV степена стручне спреме,
- предност имају кандидати са искуством на истим или
сличним пословима.
За радно место под ред. бр. 6:
- завршена средња школа IV степена стручне спреме машинске, хемијске или електро струке,
- предност имају кандидати који имају радно искуство у
раду или манипулацији са муницијом и експлозивним
средствима.
За радна места под ред. бр. 7 и 8:
- завршена школа саобраћајне струке IV степена стручне
спреме - звање возач моторних возила
- предност имају кандидати са радним искуством у
механизованој манипулацији са муницијом и експлозивним
материјама.
За радно место под ред. бр. 9:
- завршена школа металског занимања V степена стручне
спреме или ВКВ - звање металостругар специјалиста,
- предност имају кандидати са искуством у струци.
За радно место под ред. бр. 10:
- завршена школа машинског занимања V степена стручне
спреме или ВКВ - звање инсталатер грејања-специјалиста,
- предност имају кандидати са искуством у струци.
За радно место под ред. бр. 11:
- завршена школа металског занимања III степена стручне
спреме или КВ - звање бравар,
- предност имају кандидати са искуством у струци.
За радно место под ред. бр. 12:
- завршена средња школа IV степена стручне спреме,
- предност имају кандидати са искуством на пословима
обезбеђења објеката посебне намене.
За радна места под ред. бр. 13, 14 и 15:
- завршена осмогодишња школа,
- предност имају кандидати који имају радно искуство у
раду или манипулацији са муницијом и експлозивним
материјама.
За радна места под ред. бр. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 и 15 не
могу конкурисати лица који су се писаном изјавом изјаснила
да због приговора савести не желе да служе војни рок под
оружјем.
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НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса,
достављају следеће документе:
- пријаву са биографијом или CV са наводима о досадашњем
радном искуству;
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- оверену фотокопија дипломе о завршеној школи;
- уверење надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак,
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није
кривично осуђиван,
- доказ да су кандидати мушког пола одслужили војни рок
са оружјем (фотокопија војне књижице).

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима
који испуњавају све услове конкурса за пријем на радно место
на које су конкурисали. Са свим кандидатима међу којима се
спроводи изборни поступак, конкурсна комисија ће обавити
разговор и извршиће њихово рангирање према дефинисаним
критеријумима.
Позив за разговор и сва писмена обавештења достављају се
кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави на јавни
конкурс.

Одлуку о избору кандидата донеће надлежни старешина
и са садржајем исте биће обавештени сви кандидати који
учествују у изборном поступку.
Сви докази о испуњености услова за пријем достављају се као
оригинали или оверене фотокопије. Уверења која се прилажу
уз молбу, ако нису трајног карактера, не могу бити старија од
6 (шест) месеци.
Кандидати који уђу у ужи избор пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о здравственој способности.
Пре пријема у радни однос са кандидатима који уђу у ужи
избор биће извршена психолошка селекција и уз њихову
личну сагласност, безбедносна провера. Кандидати који не
задовоље процену психолошких капацитета не учествују у
поступку избора кандидата.
Молбе са траженим прилозима се могу поднети непосредно
предајом у деловодство Техничког ремонтног завода Крагујевац
или поштом препоручено на адресу: ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ
ЗАВОД, 34000 КРАГУЈЕВАЦ, са назнаком: ‘’За конкурс’’.
Лице за контакт: Боривоје Панић, начелник Одељења за
оперативно-штабне и кадровске послове, тел. 034/335-095
или војни 16-108.
Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана
објављивања.
Неблаговремене, неразумљиве и некомплетне пријаве неће
бити разматране.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености (‘’Сл. гласник РС’’, бр.
36/09 и 88/10) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања између Националне службе за
запошљавање и Општине Пријепоље

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
У сарадњи са Националном службом за
запошљавање, Филијала Пријепоље
Расписује

КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНОГ
ОСПОСОБЉАВАЊА И
ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА СА
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ У
2013 ГОДИНИ
Програм
стручног
оспособљавања
и
запошљавања
приправника подразумева заснивање радног односа ради
оспособљавања приправника за самосталан рад у струци
и стицања услова за полагање приправничког, односно
стручног испита, у складу са законом или општим актом
послодавца.
Програм приправника траје у складу са законом, а најдуже 12
месеци, односно у складу са општим актом послодавца, и то:
12 месеци за приправнике са ВСС, 9 месеци за приправнике
са ВШС и 6 месеци за приправнике са ССС.
Јавни позив за реализацију програма стручног оспособљавања
и запошљавања приправника представља основ за доделу de
minimis државне помоћи, у складу са Уредбом о правилима
за доделу државне помоћи (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 13/2010,
100/2011, 91/2012 и 37/2013).
Учешћем у програму, за време трајања приправничког стажа,
послодавац остварује право на рефундацију:
- нето зарада приправника у месечном износу од:
• 26.000
динара
за
приправника
са
најмање
четворогодишњим високим образовањем
• 24.000 динара за приправника са вишим или високим
трогодишњим образовањем
• 22.000 динара за приправника са средњим образовањем;
- - припадајућег пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање.

ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА НА КОНКУРСУ
Послодавци:
- из јавног и приватног сектора
- који су солвентни
- који редовно измирују обавезе по основу социјалног
осигурања запослених
- који имају кадровских и других капацитета за стручно
оспособљавање лица
- није привредни субјект у тешкоћама, у смислу прописа
којима се регулише контрола и додела државне помоћи
- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци
пре подношења захтева за доделу средстава била у
радном односу код тог послодавца
- да је измирио раније уговорне обавезе према
Националној служби, осим за обавезе чија је
реализација у току.
Незапослена лица:
- која су пријављена на евиденцију незапослених лица
Националне службе - Филијала Пријепоље
- имају средње, више или високо образовање
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немају радног искуства у струци или имају недовољно
радно искуство у струци за полагање стручног/
приправничког испита
старости су до 38 година.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Послодавац подноси:
- захтев за учешће у програму (на обрасцу Националне
службе);
- документ о регистрацији, ако није регистрован у
Агенцији за привредне регистре
- извештај надлежне банке која обавља послове платног
промета о солвентности (потврда о промету на текућем
рачуну) корисника средстава за последња три месеца
који претходе месецу у коме је поднет захтев
- доказ о редовној уплати пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање запослених за последња
три месеца која претходе месецу у којем је поднет
захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца)
- писано обавештење подносиоца захтева о свим
другим de minimis државним помоћима које је добио
у претходном трогодишњем фискалном периоду или
изјава подносиоца захтева да није користио de minimis
државну помоћ
- писана изјава подносиоца захтева да није привредни
субјект у тешкоћама у смислу прописа којима се
регулише контрола и додела државне помоћи
- уколико послодавац нема запослених, потребно је да
достави уверење Пореске управе
- докази о кадровским капацитетима за стручно
оспособљавање лица: нпр. радна биографија ментора.
Обавезе послодавца:
- да са лицем заснује радни однос у својству
приправника у року од 15 дана од дана достављања
Одлуке о додели средстава;
- да са Националном службом и Општином закључи
уговор међусобним правима и обавезама;
- да приправника оспособи за самосталан рад у струци;
- да приправнику изда сертификат/ уверењео стручној
оспособљености;
- да представницима Националне службе омогући
контролу реализације уговорних обавеза;
- да обавести Националну службу о свим променама које
су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана
од дана настанка промене;
- да Националној служби врати исплаћена средства,
увећана за припадајућу камату од датума преноса
средстава, у ситуацији када у току периода
оспособљавања послодавца не испуни уговором
преузете обавезе.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Заинтересовани послодавци подносе захтев Националној
служби - Филијала Пријепоље. Послодавац који има до 10
запослених може у програм укључити максимално до 2 лица,
а послодавци који имају преко 10 запослених могу у програм
укључити максимално до 20% од укупног броја запослених.
Национална служба задржава право да тражи додатну
документацију о испуњености конкурсних услова.

ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Доношење одлука по програму ће се вршити најкасније у
року од 30 дана од дана подношења захтева. Одлуку доноси
Општина Пријепоље. О међусобним правима и обавезама
између НСЗ, послодавца и Општине закључује се уговор.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Образац захтева за финансирање програма се може добити у
Филијали Пријепоље. Информације о програму се могу добити
и на број телефона 033/719-033 и 033/719-031. Конкурс је
отворен до попуњења квоте, тј. до утрошка средстава.
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794
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

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

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

Администрација и управа
Бе о г ра д

осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у
циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује
са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и поступа
по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним
тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

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 7 година, оспособљеност
за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.

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

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

Београд

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5.
II Радна места која се попуњавају:

1. Самостални инспектор пореске полиције координатор у регионалном одељењу, у звању
самостални порески инспектор - основне функције,
у Министарству финансија - Пореска управа,
Централа, Сектор пореске полиције, Регионално
одељење пореске полиције Ниш, према условима
за радно место под редним бројем 50. Унутрашњег
уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија и привреде - Пореска
управа
1 извршилац

Опис послова: обавља послове у вези са најсложенијим предметима, као и
у предметима по којима радње предузима више државних органа; предузима
конкретне оперативне радње и мере ради откривања и доказивања пореских
кривичних дела, као и њихових извршилаца, а нарочито у предметима добијеним од Сектора пореске полиције; код сачињавања кривичне пријаве пружа
непосредну стручну помоћ инспекторима Одсека, а након подношења исте, прати њен ток у сталном контакту са тужилаштвом; анализира поступање у овим
предметима, уочава нове појавне облике вршења пореских кривичних дела, као
и могуће грешке или неправилности у извршавању послова и задатака инспектора, даје конкретне предлоге мера ради отклањања истих; анализира месечне планове рада и извештаје о раду Одсека у оквиру регионалног Одељења
и врши укрштање података из ових извештаја са подацима из базе података
којом располаже Сектор; води регистар оперативних информација, обрада, као
и регистре информатора и сарадника, обавља и друге послове по налогу начелника одељења.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или економске
науке на студијама другог степена (дипломске академске студије -мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 8 година, оспособљеност за рад
на рачунару; систематичност и комуникативност у раду; поседовање организационих и руководећих способности.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Кривичног законика, Законика о кривичном
поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији и провера
вештине комуникације - усменим путем.

2. Виши инспектор пореске полиције 1, у звању
виши порески инспектор I - основне функције,
у Министарству финансија - Пореска управа,
Централа, Сектор пореске полиције, Регионално
одељење пореске полиције Нови Сад, Одсек
пореске полиције Нови Сад, према условима за
радно место под редним бројем 59. Унутрашњег
уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија и привреде - Пореска
управа

3. Аналитичко - порески послови, у звању
млађи порески инспектор - основне функције,
у Министарству финансија - Пореска управа,
Централа, Сектор пореске полиције, Регионално
одељење пореске полиције Београд, Одсек пореске
полиције Београд 2, према условима за радно
место под редним бројем 63. Унутрашњег уређења
и систематизације радних места у Министарству
финансија и привреде - Пореска управа
1 извршилац, на одређено време, у својству приправника
ради оспособљавања за самосталан рад у струци

Опис послова: под надзором и упутствима руководиоца предузима оперативне мере и радње на откривању пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију; позива
лица у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским
обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним
делима и извршиоцима. Обавља мање сложене послове у циљу прикупљања
или размена информација и друге послове по налогу шефа одсека.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке, економске науке или високо образовање из научне области у оквиру образовно
- научног поља друштвено - хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
У изборном поступку провераваће се вештина комуникације и мотивација, усмено путем разговора.

4. Послови јавних набавки и инвестиција 2,
у звању порески саветник - остале функције,
у Министарству финансија - Пореска управа,
Централа, Сектор за материјалне ресурсе,
Регионално одељење за материјалне ресурсе
Београд, Група за комерцијалне и инвестиционе
послове, према условима за радно место под
редним бројем 301. Унутрашњег уређења и
систематизације радних места у Министарству
финансија и привреде - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: у складу са утврђеним планом јавних набавки и приоритетима,
спроводи поступак јавне набавке. Учествује у спровођењу поступка везаних за
инвестиције за потребе организационих јединица. Израђује уговоре по спроведеним поступцима јавних набавки и инвестиција. Прати све прописе везане
за материјалне ресурсе. Према упутствима руководиоца, обавља део послова
везаних за непокретности које користе организацине јединице, као и послова
у вези добијања сагласности потребних за инвестициона улагања. Проверава испуњење уговорених обавеза са правног аспекта. Обавља правне послове потребне за заштиту интереса у вези са инвестиционим улагањима и друге
послове по налогу шефа одсека.

2 извршиоца

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; систематичност и прецизност у раду.

Опис послова: предузима оперативне мере и радње на откривању сложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне
књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству грађанина или

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.
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5. Виши инспектор пореске контроле 2, у звању
виши порески инспектор II - основне функције,
у Министарству финансија, Пореској управи,
Централи, Сектору за контролу, Одељењу
за оперативне послове контроле, Групи за
координацију пореских контрола, према условима
за радно место под редним бројем 109. Унутрашњег
уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија и привреде - Пореској
управи
1 извршилац

Опис послова: обавља послове у Групи који захтевају висок ниво самосталности и одговорности у раду. Учествује у координацији послова пореске контроле
између Пореске полиције и Сектора за контролу и са предлогом мера доставља
руководиоцу Групе и начелнику Одељења. Прати и анализира извршене контроле по пореским облицима и о томе сачињава извештаје. Поступа по примљеним представкама пореских обвезника, грађана и захтевима других државних
органа који се односе на послове контроле. Обавља и друге послове по налогу
руководиоца групе.

Напомене за радно место под редним бројем 3: За наведено радно место радни однос се заснива на одређено време, ради оспособљавања приправника за
самосталан рад у струци, и то у трајању од 1 године. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини
или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

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

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.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

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

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.

III Место рада:
За радно место под редним бројем 1. место рада је Ниш.
За радно место под редним бројем 2. место рада је Нови Сад.
За радна места под редним бројем 3, 4. и 5. место рада је Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска
управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Драгана
Зарић, број тел. 011/3953-437, Министарство финансија - Пореска управа, Централа.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места под редним бројем: 1, 2, 4. и 5:
- 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.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: аналитичко-порески послови
наплате, у звању млађи порески инспектор основна функција, Филијала А Врачар, Одељење за
наплату и пореско рачуноводство, Одсек за наплату
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља најједноставније послове наплате уз
редован надзор руководиоца, идентификује пореске обвезнике који имају доспели, а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; 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 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.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место под редним бројем 3:
- пријава са биографијом;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице.

2. Радно место: стручно-аналитички послови
теренске контроле, у звању млађи порески
инспектор - основна функција, Филијала А Стари
град, Одељење за теренску контролу, Одсек за
теренску контролу

Напомене за радна места под редним бројем: 1, 2, 4. и 5: За наведена радна
места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да 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.

Опис послова радног места: обавља најједноставније послове теренске
контроле јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица,
контроле евидентирања промета преко фискалних каса, контроле услова за
додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа у ПОПУ,
фискализацију каса и столова за игре на срећу, учествује у попису робе код
пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, преиспитује
првостепено решење, односно даје изјашњења 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.
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Услови за рад на радном месту: 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 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.

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

Опис послова радног места: обавља мање сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, предузетника и физичких лица; врши
контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује записнике и
нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, води поступак по жалби у првом степену; одговоран је за
тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске
контроле; обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.
Услови за рад на радном месту: 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.
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.

4. Радно место: порезник - стручни сарадник у
канцеларијској контроли, у звању порезник стручни сарадник - основна функција, Филијала Ц
Гроцка, Одсек за контролу, Група за канцеларијску
контролу
1 извршилац

Опис послова радног места: прима пријаве о регистрацији пореских обвезника, уручује порески идентификациони број; евидентира промене адресе и
друге податке о регистрацији пореских обвезника; евидентира промене у
сарадњи са надлежним органима; обавља мање сложене послове канцеларијске контроле, сачињава записнике о извршеној контроли као и нацрте
решења; доставља жалбе другостепеном органу, обавља и друге послове по
налогу руководиоца групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке на студијама првог степена (основне академске студије, 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.
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 радна места под бројем 1 и 2 место рада је Београд.
За радно место под бројем 3 место рада је Лазаревац.
За радно место под бројем 4 место рада је Гроцка.
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 тел. 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.
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Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци;
- оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није под истрагом
и да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 месеци).
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.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-280

Административно - технички секретар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 6 месеци радног стажа, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Уз
пријаву и биографију кандидат доставља доказе о испуњавању услова (оригинале или оверене фотокопије докумената): уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној школској
спреми, доказ о радном стажу, уверење 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. Пријаву и доказе
о испуњавању услова огласа доставити начелнику Управе ГО Сурчин, преко
Одељења за општу управу, Војвођанска 79, поштом или путем писарнице, са
назнаком: „За оглас“. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања (рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Бор
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 16а
тел. 019/801-690

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, без обзира на занимање, две године радног искуства. Уз пријаву доставити: биографске податке, уверење о
држављанству, оверену фотокопију дипломе и потврду о радном стажу (фотокопија радне књижице). Рок за пријаву је 15 дана.

Tржиштe рада
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Администрација и управа

К ики н д а
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
24420 Кањижа, Петефи Шандора 44

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: дужност директора Центра може да обавља кандидат који је
држављанин Републике Србије; да je 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
утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука,
специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских
или медицинских наука; најмање пет година радног искуства у струци; најмање
три године радног искуства на пословима заштите и збрињавања деце са посебним потребама. Посебан услов: познавање језика који су у службеној употреби у општини Кањижа. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора Центра
подноси следећу документацију: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење о радном искуству у струци; уверење о радном искуству на
пословима заштите и збрињавања деце са посебним потребама; програм рада
за мандатни период од четири године; мотивационо писмо. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова подносе се лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс за избор директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

К р у ш е в ац
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Јавни правобранилац Општине Ћићевац
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен правосудни испит, најмање 3
године радног искуства на пословима правне струке. Поред наведених услова,
кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 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 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места о органу. Уз пријаву на оглас
кандидат обавезно подноси следећа документа: диплому о завршеној стручној
спреми, доказ о положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству од 3
године у струци, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима (издато након објављивања огласа које издаје
полицијска управа), уверење да против лица није подигнута истрага или да није
подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд), уверење о здравственој
способности. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу предати на писарници Општинске управе, са назнаком: „Оглас
за постављање јавног правобраниоца Општине Ћићевац“ или послати поштом
на адресу Општине Ћићевац.

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

Извршилац на пословима урбанизма и грађевинског
земљишта
за рад у Одељењу за привреду, финансије, урбанизам,
стамбено-комуналне делатности и инспекцијски надзор,
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Обука за
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински или архитектонски факултет
- образовањеактивно
стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
односно високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистражење
тичке струковне
студије) у оквиру образовно-научног поља техничко - технолошких наука - област архитектура или грађевинско инжењерство, положен
државни стручни
испит, једна година радног искуства. Поред посебних услова,
посла
кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним
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односима у државним органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике
Србије, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву
приложити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење да кандидат није
под истрагом и да против њега није подигнута оптужница, уверење полицијске
управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу и уверење о радном искуству. Сви докази се прилажу у оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања, са назнаком: „За оглас“.

Ле с к о в ац
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9/11

Послови обезбеђења
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 1 година радног стажа; оригинал
или оверена фотокопија сведочанства о завршеној стручној спреми; да кандидат поседује општу здравствену способност (лекарско уверење, не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не
старије од 6 месеци); фотокопију радне књижице. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ЛО З Н И Ц А
ОПШТИНА КРУПАЊ ОПШТИНСКА УПРАВА
15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-139

Сарадник за урбанизам, комуналне делатности и
грађевинско земљиште
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним односима
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01,
39/02, 49/05 и 79/05), кандидат треба да испуњава и посебне услове: високо образовање друог степена, односно завршене мастер академске студије, са
претходно завршеним основним академским студијама или високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од 4 године, у складу са прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је
законом изједначено са академским називом мастер из области грађевинске
или архитектонске струке; 1 година радног искуства; положен испит за рад у
органима државне управе. Уз пријаву доставити: диплому, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, лекарско уверење као доказ опште
здравствене способности (после доношења одлуке о избору кандидата од стране начелника Општинске управе Општине Крупањ); биографске податке са
прегледом кретања у служби и доказ о радном искуству и доказ о испуњености
других услова наведених у условима огласа. Документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу Општинска
управа Општине Крупањ ће прибавити службено од надлежног Министарства
унутрашњих послова које располаже подацима из казнене евиденције, уколико
кандидат не прибави лично. Пријаве са потребним документима слати на адресу Општинске управе Општине Крупањ, у року од 8 дана од дана објављивања,
са назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на неодређено време“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
20.11.2013. | Број 544 |
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Ни ш
Рок за подношење пријава по овом огласу је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

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 - виши порески инспектор 2
теренске контроле, у звању виши порески
инспектор II - основна функција, Одсек за теренску
контролу, Одељење за теренску контролу, Филијала
А Ниш
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 6 година, оспособљеност
за рад на рачунару.

2. Радно место - порески инспектор 1 теренске
контроле, у звању порески инспектор I - основна
функција, Одсек за теренску контролу, Одељење за
теренску контролу, Филијала А Ниш
3 извршиоца

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 5 година, оспособљеност
за рад на рачунару.

3. Радно место - порески инспектор 1 канцеларијске
контроле, у звању порески инспектор I - основна
функција, Експозитура Нишка Бања, Филијала А
Ниш
1 извршилац

УСЛОВИ: 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.

4. Радно место - послови пријема и уноса пријава, у
звању виши порески контролор - основна функција,
Група за пореско рачуноводство, Одсек за наплату и
пореско рачуноводство, Филијала Ц Алексинац
1 извршилац

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног, природног или техничког смера, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, оспособљеност за рад на рачунару.
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III Место рада:
За радно место под бројем 1. место рада је Ниш.
За радно место под бројем 2. место рада је Ниш.
За радно место под бројем 3. место рада је Нишка Бања.
За радно место под бројем 4. место рада је Алексинац.
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: Василија
Батинић, број телефона: 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 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 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.

Најкраћи пут
до посла
Сајмови
запошљавања
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Н о в и Са д
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
21480 Србобран, Светог Саве 15
тел. 021/730-177

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање пет година
радног искуства у струци; држављанство Републике Србије; општа здравствена
способност; да кандидат није под истрагом и да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Уз прописану конкурсну документацију
кандидат доставља и кратку биографију и програм рада за мандатни период.
Пријаве слати на адресу Центра, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
21300 Беочин, Светосавска 25

Послови друштвене бриге о деци и борачкоинвалидске заштите

на одређено време због повећаног обима посла до 9 месеци
УСЛОВИ: високо обазовање стечено на студијама другог степена, односно на
основним академским студијама у трајању од најмање четири године - правног
смера, стручни испит за рад у државним органима, 1 година радног искуства.
Поред наведених посебних услова, кандидат мора да испуњава и опште услове предвиђене чл. 6 став 1 Закона о радним односима у државним органима:
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу; општа здравствена способност. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку радну биографију;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о стеченом
образовању; лекарско уверење којим се потврђује да има општу здравствену
способност за рад; доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу; доказ о радном искуству;
уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву и доказе о испуњености услова из конкурса доставити на адресу: Општинска управа Беочин, Светосавска 25, 21300 Беочин, са назнаком: „За конкурс - послови
друштвене бриге о деци и борачко - инвалидске заштите“.

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-742

Виши референт-радник обезбеђења-евидентичар

УСЛОВИ: образовање стечено у средњој школи, радни стаж у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца. Посебни
услови: у радни однос у државном органу не може бити примљено лице које
је осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
директор Управе за заједничке послове покрајинских органа. Рок за подношење
пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави
организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 21. новембра 2013. године, а истиче 05. децембра 2013.
године. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Биљана Николић,
стручни сарадник за радне односе, број телефона: 021/4874-650. 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 да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњаван за дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци; доказ о одговарајућој стручној спреми
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); потврда

Бесплатна публикација о запошљавању

о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена
фотокопија; фотокопија радне књижице; фотокопија доказа о радном стажу у
струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж). Кандидат
који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој
способности, не старије од 6 месеци.

Национална
служба
ИСПРАВКА КОНКУРСА
АП ВОЈВОДИНЕ
заВЛАДА
запошљавање
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842

Конкурс објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“ мења
се за радно место: стручни сарадник за припрему набавки, на одређено време 12 месеци, у делу УСЛОВИ, тако што уместо: УСЛОВИ: високо
образовање у области економских или природно - математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) или на основним студијама економије или трговине и банкарства - дипломирани економиста или услужног бизниса - дипломирани
економиста или природно - математичких наука у трајању од најмање
четири године, односно стечено високо образовање на економским
или природно - математичким студијама првог степена (основне академске студије). 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, треба да стоји: УСЛОВИ: високо образовање у области економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) или на основним студијама економије или услужног бизниса - дипломирани економиста у трајању од најмање четири године и завршен приправнички стаж, односно најмање годину
дана радног стажа у струци и положен државни стручни испит, стечен
сертификат за службеника за јавне набавке или најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и положен државни стручни
испит, стечен сертификат за службеника за јавне набавке, стечено
високо образовање на економским студијама првог степена (основне
академске студије) и најмање четири године радног стажа у струци,
положен државни стручни испит, стечен сертификат за службеника
за јавне набавке или најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и положен државни стручни испит, стечен сертификат за
службеника за јавне набавке, основни ниво оспособљености за рад на
рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца. Посебни услови:
у радни однос у државном органу не може бити примљено лице које
је осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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Па н ч е в о
ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за пасивну картотеку и интерни пријем
и отпремање поште
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - друштвеног смера - IV
степен, 6 месеци радног стажа и положен стручни испит за рад у државним
органима. 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
горенаведену адресу.

Оператер - административни радник

за рад у Служби за заједничке послове, на одређено време
од 6 месеци
УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног
искуства и завршена обука за рад на рачунару. 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 горенаведену адресу.

Ликвидатор рачуноводства
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: економски факултет - I степен, виша економска
или виша пословна школа - VI степен, једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима. 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 горенаведену адресу.

Радно место за административно - техничке
послове пружања правне помоћи грађанима
на одређено време од 6 месеци

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ПАНЧЕВУ
26000 Панчево, Његошева 6
тел. 013/333-998

1. Радно место за здравствену заштиту, звање:
саветник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области медицинских наука на
студијама другог степена (интегрисане академске студије, академске докторске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у
струци.

2. Радно место за медицинско-техничке послове,
звање: референт
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинске струке, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: У изборном поступку се проверава: за радна места под бројем 1 и 2:
знање из области здравствене заштите осуђених лица из Закона о извршењу
кривичних санкција - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено. Место рада: Окружни затвор у Панчеву, Његошева 6. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција,
Окружни затвор у Панчеву, Његошева 6, са назнаком: „За јавни конкурс“. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Чукић, број тел. 013/333998. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 97/2013 од 06.11.2013. године и рок за подношење пријава истиче
21.11.2013. године. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са
биографијом (име и презиме, место рођења, радна биографија, јединствени
матични број, адреса и број телефона), оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема за стручну спрему која је наведена у условима за радно место,
уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично
дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана), оригинал или
оверена фотокопија потврде о радном искуству у струци (у степену стручне
спреме из услова конкурса), уверење о положеном државном стручном испиту. Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у просторијама Окружног затвора у Панчеву, Његошева 6. О дану и времену када ће се спровести
изборни поступак са кандидатима, чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, учесници конкурса биће обавештени писменим путем
или телеграмом, на адресе наведене у пријавама. Услови за рад на радним
местима: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није престао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.
У радни однос у Управи за извршење кривичних санкција не може се примити
лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од три
месеца и лице које не испуњава захтеве безбедносне провере, те ће Управа за
извршење кривичних санкција, Окружни затвор у Панчеву, службеним путем
вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу
или у овереној фотокопији од надлежног органа, биће одначене. Радни однос
се заснива на неодређено време. Сходно члану 64 Закона о државним службеницима, кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, а
нису приправници, подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под
условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени
захтев кандидата. Овај конкурс се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на
сајту Министарства правде и државне управе - Управе за извршење кривичних
санкција. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

Обука за активно тражење посла
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Пријепоље

У жице

ОПШТИНА СЈЕНИЦА ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Финансијско - материјални послови (у оквиру ПРС
Општине)

Дипломирани инжењер архитектуре (мастер)приправник

36310 Сјеница
тел. 020/741-071

на одређено време до једне године због повећаног обима
посла, при Одељењу за буџет и финансије и наплату
општинских јавних прихода у Општинској управи Општине
Сјеница
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је 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 кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове: VII/1
степен стручне спреме, правни или економски факултет, 9 месеци радног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.

ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
31320 Нова Варош, Карађорђева 34
тел. 033/62-880

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс са радном биографијом, кандидат
за директора подноси и програм рада за мандатни период на који се врши избор
и прилаже конкурсну документацију - доказе о испуњавању општих и посебних
услова (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен
препис или фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење о
радном искуству у струци и уверење да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак). Рок за подношење пријава (поштом или непосредно
Центру) је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Сомбор
ГРАД СОМБОР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
25000 Сомбор, Карађорђева 4
тел. 025/482-499

Директор Центра за социјални рад
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: држављанство Републике Србије; да 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 (VII/1 степен стручне спреме) и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социјолошких
наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник; најмање пет
година радног искуства у струци. Уз пријаву са основним биографским подацима кандидат подноси следећу конкурсну документацију: доказ о прописаној
стручној спреми (диплома или оверена копија/препис); доказ о радном искуству
(оверена потврда послодавца); важеће уверење о држављанству Републике
Србије; важећи извод из матичне књиге рођених; доказ да има општу здравствену способност (лекарско уверење); доказ 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 (од
надлежне полицијске управе); уверење да се против кандидата не води истрага, нити истражне радње из чл. 435 ЗКП, нити кривични поступак по оптужници или оптужном предлогу који није правоснажно окончан (од надлежног
суда). Кандидат за директора Центра за социјални рад Града Сомбора, уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни период на
који се врши избор. Мандат директора Центра за социјални рад Сомбор траје
4 године и исто лице може бити поново именовано за директора у периоду од
2014. до 2018. године. Директора именује Скупштина Града Сомбора, почев од
15.02.2014. године. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир.
Рок за пријаву је 15 дана.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII степен (мастер), стечено високо образовање, без радног искуства.
Поред оверене фотокопије дипломе о стеченом високом образовању, кандидат
уз пријаву треба да достави и доказе о испуњавању општих услова за рад у
државном органу: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
РС; доказ о општој здравственој способности; доказ да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас и радно место
за које се конкурише“.

ПД „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ДОО
31210 Пожега, Војводе Мишића бб
тел. 031/715-969

Организатор безбедности и заштите на раду
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме у вези безбедности или заштите
на раду; минимум годину дана радног искуства на пословима безбедности. Уз
пријаву доставити: биографију са досадашњим радним искуством; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); диплома (оригинал или
оверена фотокопија); оверена копија радне књижице. Заинтересовани кандидати пријаву са потребном документацијом достављају послодавцу, на горенаведену адресу, у времену од 08,00 до 15,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

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

УСЛОВИ: виша школска спрема-први степен правног факултета или виша економска школа, односно VI степен и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.

Послови трезора - координатор - приправник
на одређено време од 12 месеци

Послови извршења главне књиге трезора приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема-економски факултет, односно VII степен и
општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.

Послови јавних набавки - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема-правни, економски факултет, односно VII степен и општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима.

Инспектор канцеларијске контроле и порески
контролор - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема-економски, електротехнички факултет, односно VII степен и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима.

20.11.2013. | Број 544 |

21

Администрација и управа

Послови праћења и контроле квалитета животне
средине, безбедности и здравља на раду и заштите
од пожара - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема-факултет заштите на раду, односно VII степен
и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима.

Послови разматрања захтева и одлучивања о
потреби и садржају процене утицаја на животну
средину и праћење контроле квалитета животне
средине - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема-факултет заштите на раду-екологија, ПМФодсек географија, односно VII степен и други општи услови предвиђени чл. 6
Закона о радним односима у државним органима.

Послови Општинског већа - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема-правни факултет, односно VII степен 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“.

Зајечар
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Административни послови у повереништву
Комесаријата за избеглице
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у
Градској управи Града Зајечара: средње образовање - гимназија, економска
школа, техничка школа, ЦУО - правно - биротехничка, комерцијални техничар,
хемијска школа, 1 година радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на
оглас кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне
књиге рођених; уверење да је кандидат држављанин Републике Србије; уверење основног и вишег суда 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; доказ о прописаној
стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. Документа која се прилажу уз пријаву не смеју да буду старија од шест месеци. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично пријемној канцеларији
Градске управе Зајечар.

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Административни послови за Скупштину града и
њене одборе
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у
Градској управи Града Зајечара: високо образовање студија другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), у трајању од најмање 4 године, односно
основне студије у трајању од најмање четири године - друштвеног смера, 1
година радног стажа, положен стручни испит и познавање рада на рачунару. Уз
пријаву на оглас кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод
из матичне књиге рођених; уверење да је кандидат држављанин Републике
Србије; уверење основног и вишег суда 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; доказ о
прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству.
Документа која се прилажу уз пријаву не треба да буду старија од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично пријемној
канцеларији Градске управе Зајечар.
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Послови из области урбанизма и грађевинарства и
инспекцијски послови
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара: високо образовање студија првог степена (основне
академске студије), односно студије у трајању од три године, виша школска
спрема - виша школа - правног или економског смера, 1 година радног стажа и
положен стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да поднесу
следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење да је кандидат
држављанин Републике Србије; уверење основног и вишег суда 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; доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. Документа која се прилажу уз пријаву не могу
бити старија од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“
или предати лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

Возач путничких возила
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Градској управи
Града Зајечара: КВ радник - возач. Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези
да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење да
је кандидат држављанин Републике Србије; уверење основног и вишег суда 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; доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. Документа која се прилажу уз пријаву
не смеју да буду старија од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
оглас“ или предати лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

Координатор центра у градском информативно услужном центру
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у
Градској управи Града Зајечара: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у трајању од најмање четири
године - факултет друштвеног смера, 3 године радног стажа и положен стручни
испит. Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење да је кандидат држављанин
Републике Србије; уверење основног и вишег суда 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; доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о
радном искуству. Документа која се прилажу уз пријаву не смеју да буду старија
од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати
лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

Послови јавне набавке за школске управе, установе
и друге директне кориснике
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у
Градској управи Града Зајечара: средње образовање - техничка школа, 1 година
радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење
да је кандидат држављанин Републике Србије; уверење основног и вишег суда
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; доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. Документа која се прилажу уз пријаву
не смеју да буду старија од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
оглас“ или предати лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

Послови превођења и привлачења инвестиција у
Одељењу за локални економски развој
на одређено време

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у
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Градској управи Града Зајечара: високо образовање студија другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно студије у трајању од најмање
четири године - филолошки факултет, 1 година радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење да је кандидат држављанин
Републике Србије; уверење основног и вишег суда 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; доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе); доказ о
радном искуству. Документа која се прилажу уз пријаву не смеју да буду старија
од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати
лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

Трговина и услуге
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ
„ВИШЊИЦА ДУЋАНИ“

Грађевинарство и индустрија
ЗТР „МУЗА“

22441 Деч, Браће Нешковић 38
тел. 022/493-004, 493-577

Радник/радница у производњи сирева
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, кандидат са пребивалиштем на подручју општина Пећинци, Војка, Крњешевци. Контакт телефон за информације:
022/493-004, Жељка.

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

ВКВ и КВ минер

11000 Београд, Црнотравска 13б
тел. 011/3679-336, 3679-337
е-mail: оffice@visnjicaducani.rs

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

Месар

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

УСЛОВИ: III-IV стручне стручне спреме, КВ трговац, радно искуство најмање
3 године.

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

5 извршилаца

Продавац касир
15 извршилаца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, пожељна трговачка школа, радно искуство најмање 2 године.

Продавац

20 извршилаца
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, пожељна трговачка школа, радно искуство није потребно.

„КОПРЕН“ ДОО

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 11/VII
е-mail: kopren@neobee.net

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.

Маникир-педикир
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци, пробни рад 3 месеца. Рок за пријављивање је 7 дана.

Mедицина

БИФЕ „МАЛИ РАЈ“

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА „ХОЛИМЕД“

21410 Футог, Стевана Сремца 17
тел. 061/1508-388

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

Конобар

Специјалиста гинекологије и акушерства

3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. Рок за пријављивање је 15 дана.

место рада: Земун - Батајница

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

ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“

21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4
тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

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.
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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.

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

Медицинска сестра педијатријског смера

ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА
35000 Јагодина, Карађорђева 4

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа-општи смер,
положен стручни испит. Уз пријаву доставити: кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер, уверење о положеном стручном испиту, уверење из Националне службе за запошљавање. Изабрани кандидат обављаће послове из домена медицинске сестре-техничара - прима, обрађује и смешта новопримљеног болесника, упознаје
са кућним редом и задужује инвентаром који му се ставља на располагање,
узима неопходне податке за историју болести, организује и спроводи негу
болесника, одржава хигијену непокретних болесника, требује лекове и дели
терапију, помаже код појединих интервенција, брине се да буде стерилан материјал, врши припреме за мање гинеколошке интервенције, брине се да се употребљени инструменти очисте и припреме за стерилизацију, узима материјал
за лабораторијске претраге, врши паковање и слање материјала за ПХ, са потпуном документацијом прати болесника до операционе сале, води књигу примопредаје и стара се да прими исправно одељење, подноси извештај из своје
надлежности, води медицинску и другу документацију из свог домена, врши и
друге послове своје струке по налогу начелника службе, лекара специјалисте и
главног медицинског техничара. Пријаве са потпуном документацијом слати на
горенаведену адресу или доставити лично у писарницу Опште болнице Јагодина. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Раде Кончара 9

Спремачица

на одређено време од 3 месеца, до повратка одсутне
запослене

за рад у операционим салама
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, педијатријски смер, положен стручни
испит.

УСЛОВИ: завршена основна школа и искуство у раду у операционим салама, са
пробним радом од 3 месеца.

Медицинска сестра општег смера

на одређено време од 3 месеца, до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи смер, положен стручни
испит.

Хигијеничарка

на одређено време од 3 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова огласа, предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу. Одлука ће бити објављена на огласној табли поред писарнице, а
изабрани кандидати биће обавештени лично телефонским путем.

Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа, предвиђен пробни рад од 3 месеца.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом (контакт телефон; адреса пребивалишта, односно боравишта), потписану од стране кандидата; оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи; уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице и о дужини чекања на посао (за незапослена лица) или
потврду послодаваца да је кандидат у радном односу, и то на одређено или
неодређено време (за лица у радном односу); доказ о искуству у раду у операционим салама (за спремачице). Изабрани кандидати биће дужни да приликом
заснивања радног односа доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за рад на пословима за чије обављање заснивају радни однос.
Пријаве са доказима о испуњености услова огласа достављају се поштом, на
горенаведену адресу или непосредном предајом у Одељењу за правне послове
Опште болнице Лесковац, са назнаком: „За оглас за пријем у радни однос“.
Неблаговремене пријаве или пријаве које не садрже тражене доказе о испуњености услова неће бити разматране.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријски или
општи смер; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте;
фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс
за пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по основу замене - 2 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

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

1. Административни радник (главни књиговођа)
УСЛОВИ: завршена средња школа (IV степен) економског смера, 1 година радног искуства у струци.

2. КВ радник - столар

на одређено време, најдуже до 6 месеци
УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема (III степен), звање: столар, без
обзира на радно искуство.

3. ПК радник - перач рубља

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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на одређено време, најдуже до 6 месеци
УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом,
за радно место под бр. 1: фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (IV
степен) економског смера; за радно место под бр. 2: фотокопију дипломе о
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Медицина
завршеној стручној спреми, звање: столар; за радно место под бр. 3: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми. 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.

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

Медицинска сестра - техничар општег смера

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено време на
замени радника на дужем боловању
5 извршилаца

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300

Оглас објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА

17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/473-054

Доктор опште медицине

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа одговарајућег смер; положен стручни испит. Уз пријаву доставити: молбу за пријем
са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи; оверену фотокопију потврде
о положеном стручном испиту; 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.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, обављен стаж и положен стручни
испит. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом
биографијом. Уз пријаву се подноси: оверена копија дипломе о завршеном
факултету и оверена копија уверења о положеном стручном испиту. Пријаве
са потребном документацијом достављају се на адресу: Дом здравља, Николе
Тесле бб, 17510 Владичин Хан (Правној служби). Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ НАОЧАРА
И СЛУШНИХ АПАРАТА „САНИ ОПТИК“

11000 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Стоматолошка сестра - техничар
2 извршиоца

11000 Београд, Коче Капетана 12-14
тел. 011/2455-261
e-mail: zoran.lazic@sani.cо.rs

Сарадник за оптометрију
за рад у Смедереву

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, зуботехничка школа, смер стоматолошка
сестра-техничар; положен стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење). Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања. Молбе се предају поштом или на архиви Дома здравља, III
спрат, соба бр. 15.

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - тифлолог (VII/1 степен); радно искуство је
небитно; рад на рачунару. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве
на горенаведени број телефона, особи за контакт: Зорану Лазићу.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ

18300 Пирот, Кеј бб

Здравствени радник

на одређено време од 6 месеци, са средњом стручном
спремом, лабораторијски техничар са положеним стручним
испитом
УСЛОВИ: Кандидати су дужни да уз пријаву са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном доставе: оверену фотокопију доказа о завршеној школи,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод са евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање). Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. 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. Пријаве на оглас, са потребним доказима да су услови огласа испуњени, доставити на адресу: Завод за јавно здравље Пирот, Кеј бб, са
назнаком: „Оглас за лабораторијског техничара“. Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/627-522

Дипломирани правник

са положеним правосудним испитом, за рад на пословима
самосталног правног референта у Одељењу за опште,
правне и послове односа са јавношћу, Сектора за
немедицинске, ПР послове и едукацију, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету у четворогодишњем
трајању или мастер, уверење о положеном правоснажном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Бесплатна публикација о запошљавању

35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Дипломирани правник

за рад у Служби за правну и нормативну делатност, пробни
рад од 3 месеца
УСЛОВИ: завршен правни факултет - четворогодишње академске студије, VII/1
степен, висока стручна спрема, 2 године радног искуства у струци. Уз пријаву
на оглас кандидат поред кратке биографије подноси следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, доказ о
радном искуству у струци, уверење да се против њега не води кривични поступак, уверење да није осуђиван, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, доказ о здравственој способности. Пријаве се подносе лично
или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава за оглас за пријем
- дипломирани правник“.

Дипломирани фармацеут

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен - висока стручна спрема. Кандидати су дужни да уз
пријаву доставе: оверену фотокопију доказа о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о завршеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о способности за посао, уверење о држављанству, уверење да нису под истрагом и да се против њих не води кривични поступак,
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, за незапослене - уверење
са евиденције незапослених. Пријаве на оглас са потребним доказима да су
услови испуњени, доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за
пријем дипломираног фармацеута“.

Стоматолошка сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе:
оверену фотокопију доказа о завршеној школи, уверење са евиденције незапослених за незапослене, кратку биографију са адресом и контакт телефоном, уверење о положеном стручном испиту, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани, уверење да се против њих не
води кривични поступак, доказ о здравственој способности. Пријаве на оглас са
потребним доказима да су услови испуњени, доставити на горенаведену адресу,
са назнаком: „За оглас - стоматолошка сестра - техничар“.
ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОПШТА БОЛНИЦА

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

Наука и образовање

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, радиолошки смер, положен стручни испит и да кандидат поседује лиценцу.

Медицинска сестра - техничар

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

2 извршиоца

Услови за пријем у
радни однос

УСЛОВИ: завршена медицинска школа - општи смер, положен стручни испит и
да кандидат поседује лиценцу.

Члан 120

Педијатријска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - педијатријски смер, положен
стручни испит и да кандидат поседује лиценцу.

Гинеколошко - акушерска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена медицинска школа - гинеколошко - акушерски смер, положен стручни испит и да кандидат поседује лиценцу.
ОСТАЛО: опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Опште болнице у Новом Пазару. Уз пријаву на оглас
кандидати прилажу доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у овереном
препису: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да
се против кандидата не води истрага и кривични поступак. Непотпуна и неблаговремено достављена документација неће се разматрати.

АПОТЕКА „НЕНА“ - АЛТИНА
11080 Земун, Југа Гризеља 35а
тел. 069/779-151, 069/4121-481

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, минимум годину
дана искуства у приватној апотеци, знање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати могу слати биографије на е-mail: аpotekanena@gmail.com или се
јавити на бројеве телефона: 069/779-151 и 069/4121-481 - Невени Ивановић.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛЕНКО МАРИН“
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа: оригинал или оверену
копију дипломе о завршеном медицинском факултету и оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава
са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Дома
здравља, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 15,00 часова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните конкурентску
предност
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У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима
прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 5) овог члана подносе
се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да
не испуњава услове из става 1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев
директора.

Бе о г ра д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Фармацеутскамедицинска хемија и структурна анализа
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен
фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава
и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом
Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област Mедицинска
биохемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом најмање осам, студент докторских студија или магистар наука из научне области
за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за
наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и
Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском
факултету), подносе се архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана
од дана објављивања.
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ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20
тел. 011/214-04-19

Редовни или ванредни професор за уметничку
област Глума, наставни предмет: Сценске игре
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани глумац, факултет драмских
уметности.

дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС
или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију (не старији од 6 месеци); доказ о знању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс подносе се у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“, непосредно у школи или поштом, на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања.

ОШ „КОСТА ЂУКИЋ“

Редовни или ванредни професор за уметничку
област Драматургија, наставни предмет: Позоришна
и радио драматургија

11400 Младеновац, Краља Петра I 339
тел. 011/8231-385

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани драматург, факултет драмских уметности.

са 50% радног времена (20 часова), за рад у издвојеном
одељењу у Великој Иванчи и матичној школи

на одређено време

Ванредни професор или доцент за уметничку
област Филмска и телевизијска режија, наставни
предмет: Филмска режија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски и телевизијски
редитељ, факултет драмских уметности.

Ванредни професор или доцент за уметничку
област Снимање и дизајн звука, наставни предмет:
Снимање и дизајн звука за филм и ТВ
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани сниматељ и дизајнер звука, Факултет драмских уметности.

Доцент за уметничку област Филмска и
телевизијска режија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски и телевизијски
редитељ, факултет драмских уметности.

Доцент за научну област Историја и теорија
драмских уметности, медија и културе, наставни
предмети: Историја филма и Теорија филма
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука о драмским уметностима из
области студије филма и медија.

Асистент за уметничку област Глума, наставни
предмет: Глума
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани драмски и аудиовизуелни
уметник из области глуме.
ОСТАЛО: Избор се врши према Закону о високом образовању и Статуту Факултета драмских уметности.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

Наставник разредне наставе
Наставник техничког образовања

Наставник физике

Наставник енглеског језика - први циклус

на одређено време до 31.08.2014. године, са 50% радног
времена (20 часова), за рад у издвојеном одељењу Велика
Иванча и матичној школи

Библиотекар

на одређено време до 31.08.2014. године, са 50% радног
времена (20 часова), за рад у издвојеном одељењу Велика
Иванча

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Великој Иванчи и матичној
школи

Наставник разредне наставе

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

Помоћни радник - хигијеничар

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

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају одговарајуће образовање у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство РС. Услов да кандидати
имају 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 о неосуђиваности прибавља школа.
Кандидати су у обавези да доставе: пријаву на конкурс; оверену фотокопију
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област Менаџмент
технологије, иновација и развоја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радови
објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност
за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Страни језици енглески језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Информационе
технологије
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; потврду о уписаним докторским студијама; о прихваћеној теми
докторске дисертације; списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на
Факултету. Сви прилози се достављају у електронској форми на CD-у. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Наставник за ужу научну област Филолошке наука,
предмет: Шпански језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: филолошки факултет - катедра за шпански језик; остали услови за
избор наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом
Академије за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима
о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних и
стручних радова), доставити на наведену адресу Академије.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
11210 Београд - Котеж
тел. 011/2712-982

Дефектолог у настави
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13). Кандидат мора да има занимање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Пријаве са одговарајућом документацијом доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса.

Обука за
активно
Обука за активно
тражење
тражење посла
посла
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ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558
e-mail: оs.jovancvijic@open.telekom.rs

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: висока или средња стручна спрема, било ког профила; познавање
ромског језика; да кандидат има завршену уводну обуку према Правилнику о
програму обуке за педагошког асистента; држављанство РС; да није осуђиван
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образова и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству
Републике Србије, доказ-сертификат о завршеном програму обуке за педагошког асистента; проверу психофизичких способности са рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, по упућивању од стране школе;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа).
Пријаве се достављају на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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

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

Ванредни професор за ужу научну област Екологија,
биогеографија и заштита животне средине
на Катедри за екологију и географију биљака, у Институту
за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Физиологија и молекуларна биологија биљака

на Катедри за физиологију биљака, у Институту за ботанику
и Ботаничкој башти „Јевремовац“
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Физиологија
животиња и човека

на Катедри за општу физиологију и биофизику, у Институту
за физиологију и биохемију
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Генетика и еволуција
на Катедри за генетику и еволуцију, у Институту за
зоологију, на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Биологија ћелија и ткива
на Катедри за биологију ћелија и ткива, у Институту за
зоологију, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању.
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Асистент за ужу научну област Морфологија,
систематика и филогенија животиња

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ“
Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-238, 8721-479

Васпитач

на одређено време преко 60 дана, ради замене запослене
на породиљском одсуству
13 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена или студијама другог
степена или студијама у трајању од три године или на основним студијама у
трајању од четири године или више образовање васпитача, да кандидат 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, обавеза полагања испита за лиценцу, са или без радног искуства.

Васпитач за припремно-предшколски програм

на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутног
запосленог (боловање)
4 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена или студијама другог
степена или студијама у трајању од три године или на основним студијама у
трајању од четири године или више образовање васпитача, да кандидат 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, обавеза полагања испита за лиценцу, са или без радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне
запослене (породиљско одсуство)
9 извршилаца

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне
запослене (боловање)
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа васпитачког
смера, виша или висока здравствена школа струковних студија, смер струковна
медицинска сестра, обавеза полагања испита за лиценцу, са или без радног
искуства.
ОСТАЛО: Писане пријаве достављати лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству Републике
Србије, у складу са чл. 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; 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. Фотокопије докумената морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Предшколска установа прибавља доказе о
испуњености услова психичке, физичке и здравствене способности кандидата
за рад са децом (за радна места 1-4), и да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (за сва радна места 1-4). Изабрани кандидат
пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Ближа обавештења о условима рада могу се добити на број
телефона: 011/8721-283.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ“
Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-238, 8721-479

Васпитач за припремно-предшколски програм
7 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена или студијама другог
степена или студијама у трајању од три године или на основним студијама у
трајању од четири године или више образовање васпитача, да кандидат 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, обавеза полагања испита за лиценцу, са или без радног искуства.

Спремачица

5 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, са или без радног искуства.

Дефектолог-васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године, високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године у складу са законом, образовање из психолошких, педагошких,
методичких дисциплина стечено наа 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, дефектолошки факултет: смер
за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању, смер олигофренолошки, смер соматопедски.
ОСТАЛО: Писане пријаве достављати лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству Републике
Србије, у складу са чл. 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 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. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Предшколска установа прибавља доказе о испуњености услова психичке,
физичке и здравствене способности кандидата за рад са децом и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну
књижицу. Ближа обавештења о условима рада могу се добити на број телефона: 011/8721-283.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Организација
полиције - Организација и послови полиције
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска акедемија,
полицијска академија, правни факултет, војна академија или факултет безбедности, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и
способност за наставни рад.

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Информационе
технологије - Основи информатике
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички, природно - математички
факултет или факултет организационих наука, стечен научни назив доктора
наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13) и Статута Криминалистичко - полицијске
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академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених, уверење да није под
истрагом (које није старије од 6 месеци), диплому, односно уверење о високој
стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном,
академском, односно научном називу; списак научних и стручних радова, као и
по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о
стеченом образовању достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без
потребних доказа неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

11000 Београд, Вељка Дугошевића бб
тел. 011/2415-455
Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: директор, на период од 4 године.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

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

Директор

на период од 4 године
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 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.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник основа технике рада

на одређено време, замена одсутног радника на боловању
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме за наставнике, стручне сараднике и сараднике у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/02),
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има
држављанство Републике Србије. Наставници поред наведене стручне спреме
морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипл.
дефектолога. Уз пријаву доставити: диплому о стеченом образовању, доказ
(уверење) да кандидат има образовање из 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 има положен стручни испит или испит
за лиценцу подноси уверење о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и
кратку биографију. Уколико кандидати подносе копије докумената, исте морају
бити оверене. 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, као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
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ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8129-480

Наставник руског језика

за 34% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 8, чл. 120 и чл. 122
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), односно да имају стечено одговарајуће високо образовање према Закону о основама система образовања и васпитања, 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 и Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији.
Поред наведених услова у погледу образовања, кандидати морају поседовати
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. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати треба да поднесу следећа
документа: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију). Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
услова за рад на наведеним пословима, поднети школи, у року од 8 дана од
дана објављивања. Конкурсну документацију не враћамо. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник математике
са 40% радног времена

Наставник технологије материјала у подручју рада
личне услуге
са 10% радног времена

Наставник хигијене у подручју рада личне услуге
са 20% радног времена

Наставник заштите на раду у подручју рада
трговина, угоститељство и туризам
са 10% радног времена

Наставник основа технике рада
са 70% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме за наставнике, стручне сараднике и сараднике у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/02),
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има
држављанство Републике Србије. Наставници поред наведене стручне спреме
морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипл.
дефектолога. Уз пријаву доставити диплому о стеченом образовању, доказ
(уверење) да кандидат има образовање из 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 има положен стручни испит или испит
за лиценцу подноси уверење о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и
кратку биографију. Уколико кандидати подносе копије докумената, исте морају
бити оверене. 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, као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Мајстор - електричар
УСЛОВИ: захтева се стручна оспособљеност која се стиче средњим образовањем у трајању од 4 године (IV степен стручне спреме), положен возачки
испит „Б“ категорије; редовна лекарска контрола у складу са Законом о безбедности саобраћаја; могућа провера психофизичких способности; пробни рад
6 месеци; радно искуство од најмање 2-3 године; уверење о здравственој способности (након закључења уговора); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Пријаве са доказима
о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на
адресу установе, поштом или лично, са назнаком: „За мајстора електричара“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целини за радно место: наставник у звању доцента за
ужу научну област Електротехника, на одређено време од 5 година.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

Расписује конкурс за избор:

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Инжењерство материјала
Доцент или ванредни професор за ужу научну
област Хемијско инжењерство
УСЛОВИ: завршен технолошко-металуршки факултет, доктор техничких наука,
област хемија и хемијска технологија.

Доцент или ванредни професор за ужу научну
област Машинство
УСЛОВИ: завршен машински факултет, доктор техничких наука, област машинство.

Доцент за ужу научну област Аналитичка хемија
УСЛОВИ: завршен технолошко-металуршки факултет, доктор техничких наука,
област хемија и хемијска технологија.
ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове предвиђене Законом о високом
образовању и Правилником о систематизацији послова и радних задатака ТМФ.
Пријаве са прилозима, како у писаној форми тако и у електронској верзији
(опширна биографија са освртом на стручни рад, доказ о испуњености услова
и школској спреми, списак научних радова са радовима), подносе се секретаријату Факултета у Београду, Архива Факултета, Карнегијева 4. Одлука о избору
биће донета у року од 6 месеци од дана истека рока за подношење пријаве на
конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

НСЗ Позивни
центар

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

ОШ „СТАРИНА НОВАК“

11000 Београд, Кнез Данилова 33-37

Психолог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да
има занимање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012). Осим наведеног, кандидат мора да испуњава и следеће
услове: 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. Кандидати за радна места наставника дужни су да пре
доношења одлуке о избору обаве проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима код надлежне службе за послове запошљавања. Уз пријаву
кандидат треба да достави: радну биографију; оверену фотокопију доказа о
стручној спреми (диплому или уверење, уколико диплома није издата) и доказ
о броју бодова из педагошких, психолошких и методичких дисциплина и професионалне праксе; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о здравственој способности (лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Наставник, васпитач и стручни сарадник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 стекао образовање на српском језику сматра се да познаје
језик на ком се изводи образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Додатне информације могу се добити
на број телефона: 011/3347-633.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 16

Наставник електротехничке групе предмета
Наставник биологије и екологије
са 50% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка стално запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, односно одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 ст. 1, 2 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
(доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду), а
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање; уверење о неосуђиваности за кривична дела
из чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа), уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, да
кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, извод из матичне књиге рођених. Уз пријаву са биографским подацима, сходно чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат је дужан да приложи:
оверену фотокопију дипломе о прописаној стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС. Фотокопије морају бити оверене
од стране надлежног органа и не старије од 6 месеци. Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
20.11.2013. | Број 544 |
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Наука и образовање

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

Наставник математике
за 90% радног времена

Наставник математике
УСЛОВИ: високо образовање у наведеном занимању 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 - занимање се утврђује у складу са одредбама
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013);
да кандидат има 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. Општи услови:
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: доказ да има одговарајуће образовање, доказ да има држављанство Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, потврду о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и оствареном броју бодова. Знање језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад кандидат доказује достављањем оригинала
или оверене фотокопије дипломе о стеченој стручној спреми која је издата на
српском језику. У пријави на оглас обавезно написати адресу и контакт телефон. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду. Правноваљаним доказом о испуњавању општих и посебних услова огласа сматра се
подношење оригинала или оверене фотокопије исправе, уверења или другог
документа. Достављено уверење о држављанству не сме бити старије од шест
месеци у односу на дан објављивања огласа. У поступку одлучивања о избору
наставника директор врши ужи избор кандидата које 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 кандидата у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима.

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента или ванредног професора за ужу научну
област Менаџмент, организација и економика
производње пословних система пољопривреде и
прехрамбене индустрије
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента за ужу научну област Анатомија и
физиологија домаћих и гајених животиња
на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање и на радно место
асистента за ужу научну област Трошкови и
калкулације
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија ии магистар наука са прихваћеном темом
докторске дисертације, сваки од претходних нивоа студија завршен са укупном
просечном оценом најмање осам, смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова
(биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или у овереном препису и не
старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Бор
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ“
19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003
е-mail: оspodvrska@kladovonet.com

Наставник хемије

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“

са 20% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник италијанског језика

са 30% радног времена

11000 Београд, Гаврила Принципа 42
тел. 011/7614-735

са 22% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, тј. да кандидат поседује одговарајућу стручну спрему у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; 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; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства РС (уверење о држављанству); оверен препис (фотокопију) дипломе - сведочанства о стеченој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених или венчаних. Лекарско уверење се доставља након доношења
одлуке о избору кандидата. Пријаве се достављају на наведену адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: спремачица, на одређено време ради
замене раднице на боловању. У осталом делу оглас је непромењен.

32

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

| Број 544 | 20.11.2013.

Наставник физике

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник ликовне културе

са 25% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник разредне наставе
Наставник руског језика
са 11,11% радног времена

Наставник информатике

са 20% радног времена, на одређено време
до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, а у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник РС“,
бр. 11/2012 и 15/2013), 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
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пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
одговарајуће високо образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске студије, односно, струковне студије, студије у трајању од три године) или вишим образовањем. Кандидат поред одговарајућег високог образовања из чл. 8 Закона треба да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова или шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву доставити: биографију, оверену фотокопију дипломе (не старију од шест месеци), потврду о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци) и доказ да кандидат зна језик на ком
се остварује васпитно-образовни рад. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима, подноси изабрани кандидат
пред закључење уговора о раду. Психолошку процену за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 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. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ“
19250 Мајданпек, Светог Саве 39
тел. 030/581-138, 588-105

Наставник физичког васпитања

са 90% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције директора школе

Дефектолог - олигофренолог

за рад у кућној настави, са 50% радног времена, на
одређено време ради замене запослене која се налази на
неплаћеном одсуству до 30.09.2015. године

Наставник српског језика

са 22% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене која се налази на неплаћеном одсуству
до 26.02.2014. године

Наставник француског језика

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 1

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: високо образовање у смислу члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - студије музичке уметности, педагог или психолог; да кандидат поседује лиценцу,
односно стручни испит за наставника; педагога или психолога, положен испит
за директора (уколико кандидат није полагао испит за директора, биће обавезан да исти положи у року од годину дана од евентуалног избора за директора
школе); најмање пет година радног стажа на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да је држављанин Републике
Србије; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
ученицима; да не постоје законске сметње за избор, односно да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује
стручне и организационе способности. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверену фотокопију дипломе о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству; преглед кретања у
служби са биографским подацима; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; уверење о здравственој способности; доказ да кандидат није
осуђиван у смислу одредби члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља школа). Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и пријаве
са непотпуном документацијом неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-160

Сервирка
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену копију
уверења о држављанству; оверену копију сведочанства о завршеној основној
школи; оверену копију извода из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара установе.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните конкурентску
предност
Бесплатна публикација о запошљавању

са 10% радног времена

Наставник математике

са 39,3% радног времена у оквиру основног образовања
одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014.
године

Наставник српског језика

са 23,6% радног времена у оквиру основног образовања
одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014.
године

Наставник енглеског језика

са 18,4% радног времена у оквиру основног образовања
одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014.
године

Наставник дигиталне писмености

са 8,45% радног времена у оквиру основног образовања
одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014.
године

Наставник предузетништва

са 4,7% радног времена у оквиру основног образовања
одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014.
године

Наставник одговорног живљења у грађанском
друштву

са 16,6% радног времена у оквиру основног образовања
одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014.
године

Наставник физике

са 9,4% радног времена у оквиру основног образовања
одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014.
године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
за радна места: наставник физичког васпитања, са 90% радног времена, на
одређено време до повратка радника са функције директора школе; наставник
српског језика, са 22% радног времена, на одређено време ради замене одсутне
запослене која се налази на неплаћеном одсуству до 26.02.2014. године; дефектолог - олигофренолог, за рад у кућној настави, са 50% радног времена, на
одређено време ради замене запослене која се налази на неплаћеном одсуству
до 30.09.2015. године и наставник француског језика, са 10% радног времена, доставити: диплому о поседовању одговарајућег високог образовања према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12) и члану 8 Закона о основама
система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци), као и доказ о познавању и да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Сва документа којима се
доказује испуњеност услова морају бити достављена школи као оригинали или
оверене копије. Уз пријаву на конкурс за радна места наставника који изводе
наставу у основном образовању одраслих, доставити: диплому о поседовању
одговарајућег образовања, у складу са Правилником о условима у погледу
простора, опреме, наставних средстава, степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 13/13) и
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члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС и да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Остали услови за пријем лица у радни однос доказиваће се у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о
некажњавању прибавља школа по службеној дужности). Рок за пријављивање
је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да достави сву документацију потребну за
заснивање радног односа у школи, лично или на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА „МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-492

Професор рачунарства и информатике

за 50% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Професор психологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 и став 3 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11), 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. Приликом пријављивања на конкурс поднети следећа документа:
диплому о одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
19210 Бор, Зелени булевар 26

Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: За обављање послова чистачице радни однос се може засновати са
лицем које има најмање I степен стручне спреме, односно завршену основну
школу. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о систематизацији радних
места у гимназији. Кандидати достављају пријаве школи, у року од 8 дана од
дана објављивања. Доставити следећу документацију: молбу са краћом биографијом, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

Чач ак
ОШ „СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ“
32252 Прилике
тел. 032/5462-106

Професор српског језика и књижевности
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120-122 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 од 03.09.2009.). Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Заинтересовани кандидати пријаве
достављају на адресу школе.

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
32000 Чачак, Стоје Тошића 23
тел. 032/330-323

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник математике
са 11% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар - професор математике, дипл. математичар - примењена математика, дипл. инж. математике, са изборним предметом: Основи
геометрије, дипл. информатичар, професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, дип. 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 да има завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике и примењене математике, са
положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије), дипломирани математичар - мастер.

Наставник здравственог васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, професор биологије.

Наставник француског језика

са 33,33% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор француског језика и књижевности; дипломирани филолог француског језика и књижевности, мастер професор језика и књижевности; мастер професор француског језика.
ОСТАЛО: да кандидати испуњавају опште услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду и посебне услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама. Кандидати достављају: пријаву
са назнаком радног места за које конкуришу, диплому или уверење о стручној
спреми, уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригиналу или у овереном препису.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања.
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Наставник куварства са практичном наставом

на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник куварства са практичном наставом

за 30% радног времена, на одређено време у својству
приправника
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник српског језика и књижевности
за 80% радног времена

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

Наставник посластичарства са практичном
наставом
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању.

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс обавезно доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених, краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, не старије од 6 месеци. 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 доказе по службеној дужности од МУП-а, за изабраног
кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање. Документа се достављају на
адресу школе или лично у секретаријат школе, у времену од 09,00 до 13,00
часова, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. За ближе информације обратити се на број телефона: 032/330-323.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЧАЧАК
32000 Чачак, Господар Јованова 1
тел. 032/222-345

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: наставник економске групе предмета,
са 70% радног времена, на одређено време до 24.04.2014. године
и наставник економске групе предмета, са 60% радног времена, на
одређено време до краја школске године (31.08.2014). У осталом делу
конкурс остаје неизмењен.

ци), уверење о положеном испиту за директора установе, потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење од надлежног суда да кандидат није осуђиван и да није под истрагом, уверење о здравственом стању. Пријаве-захтеве са
комплетном документацијом слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“ Церница-Гњилане, за Школски одбор, 38251 Партеш. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
Шилово

Наставник српског језика

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЧАЧАК

за рад у издвојеном одељењу у Гњилану у Улици И. Л.
Рибар

Директор

са 92,85% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Гњилану - код цркве

32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 8
тел. 032/347-775

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; да кандидат
испуњава услове прописане чланом 59, 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), високо образовање; лиценца или уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; најмање пет година радног стажа
у области образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву приложити: оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном стажу (најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања), уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом (не старије од шест месеци), биографију са прегледом кретања у служби.
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ и лично у просторијама школе, од 09,00 до 13,00
часова. За потребне информације обратити се на број телефона: 032/347-775.

ОШ „СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ“

Наставник српског језика
Наставник руског језика

за рад у издвојеним одељењима у Кметовцу и у Гњилану у
Улици И. Л. Рибар

Наставник руског језика

за рад у Шилову и у издвојеном одељењу у Гњилану - код
цркве

Наставник физике

за рад у Шилову, у издвојеним одељењима у Кметовцу и у
Гњилану - код цркве

Наставник физике

са 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Гњилану у Улици И. Л. Рибар

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Гњилану у Улици И. Л.
Рибар

Наставник математике

32252 Прилике
тел. 032/5462-106

за рад у издвојеном одељењу у Гњилану - код цркве

Професор енглеског језика

за рад у издвојеном одељењу у Кметовцу

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120-122 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013).
Документа се достављају на адресу школе. Све додатне информације могу се
добити на број телефона: 032/5462-106. Конкурс је отворен осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Г њи л а н е
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „9. МАЈ“

Кололеч, 38260 Косовска Каменица
Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, мења
се за радно место: наставник физике, са 2 часа недељне норме, и
исправно треба да гласи: наставник физике, са 4 часа недељне норме.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Церница

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити сва заинтересована лица која поред
општих услова за заснивање радног односа испуњавају и следеће посебне услове: да имају високо образовање - завршен факултет за наставника, педагога
или пслихолога, да имају лиценцу за рад наставника, педагога или психолога, положен испит за директора установе, најмање пет година радног стажа
у области образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз захтеве за заснивање радног односа
потребно је приложити следећа документа: доказ о школској спреми (оверена
фотокопија дипломе), уверење о положеном стручном испиту (доказ о лицен-

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике
Наставник биологије

са 25% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Гњилану у Улици И. Л. Рибар

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Г.
Ливочу

Наставник ликовне културе

за рад у Шилову, Кметовцу и у Гњилану - код цркве

Наставник ликовне културе

са 18,75% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Гњилану у Улици И. Л. Рибар

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, најдуже до 30.09.2014. године, 62,5% радног
времена, за рад у Шилову и Кметовцу

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Гњилану у Улици И. Л. Рибар

Наставник историје

за рад у Шилову, Кметовцу и у Гњилану - код цркве

Наставник историје

са 62,25% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Гњилану у Улици И. Л. Рибар

Наставник географије

за рад у Шилову, Кметовцу и у Гњилану у Улици И. Л. Рибар
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Наставник географије

са 62,25% радног времен

Јаг о д и н а

Наставник ромског језика

ГИМНАЗИЈА ЋУПРИЈА

Наставник грађанског васпитања у другом циклусу
основног образовања и васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, за 20% радног времена

за рад у издвојеном одељењу у Гњилану у Улици И. Л.
Рибар

са 75% радног времена, за рад у Шилову и у издвојеним
одељењима у Гњилану - код цркве, у Улици И. Л. Рибар и
Кметовцу

Наставник грађанског васпитања у првом циклусу
основног образовања и васпитања
са 37,5% радног времена, за рад у Шилову и Гњилану у
Улици И. Л. Рибар

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање
сходно члану 8 и члану 120 Закона и сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 од 07.11.2012.) и сходно Правилнику о врсти стручне
спреме наставника који изводе образовно-васпитан рад из изборних програма у
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 07/2012 од 07.11.2012.); 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених; оверен
препис дипломе (фотокопија) о стеченој стручној спреми. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 0280/79-263.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38267 Ранилуг
тел. 0280/76-132

Наставник математике
за 20 часова
2 извршиоца

Наставник исхране
за 2 часа

Наставник српског језика и књижевности

за 14 часова, на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Секретар

на одређено време до повратка запосленог са функције
директора

35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник историје

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, професор историје, дипломирани историчар, дипломирани
историчар - мастер, мастер историчар.

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани економиста - мастер.
ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, држављанство Републике Србије, да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. За наведена радна места, кандидати уз пријаву
треба да доставе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију). Кандидати женског пола који у
дипломи имају једно презиме, а у пријави на конкурс друго, треба да доставе и
извод из матичне књиге венчаних - оверену фотокопију. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати
нису осуђивани за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 - прибавља школа. У
поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, по распореду који утврђује школа у сарадњи са службом за
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок за
подношење пријава је осам дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, а
сви кандидати у пријави треба да наведу број телефона.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“
35263 Белушић

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, за радно
место: педагошки асистент, на одређено време до 13.06.2014. године, мења се и гласи: педагошки асистент, за 50% радног времена, на
одређено време до 31.12.2013. године - 2 извршиоца. У осталом делу
оглас је непромењен.

К ики н д а
СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА

Педагог

24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751
е-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Ноћни чувар

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

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: одговарајуће образовање
сагласно Правилнику о врсти стручне спреме; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 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. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију диплома о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на адресу школе. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 0280/76-132.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за 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 (приложити доказ о знању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад). Кандидат уз пријаву треба да достави уверење о стеченом образовању и уверење да је држављанин Републике
Србије. За изабраног кандидата установа ће прибавити уверење о некажњавању. Уверење о здравственој способности приложиће кандидат који буде
изабран по расписаном конкурсу, а пре потписивања уговора о раду. Пријаве
на конкурс слати на адресу школе, препорученом поштом. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
2 извршиоца
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ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ“
24400 Сента, Поштанска 18
тел. 024/816-700
е-mail: boljаi@boljai-senta.еdu.rs
www.boljai-sеnta.edu.rs

Професор физичког васпитања

са 30% радног времена, на мађарском наставном језику

Професор информатике

са 38% радног времена, на мађарском наставном језику, на
одређено време

Професор рачунарства и информатике

са 60% радног времена, на мађарском наставном језику

Професор мађарског језика

са 44% радног времена, на мађарском наставном језику, на
одређено време

Професор биологије

са 40% радног времена, на мађарском наставном језику, на
одређено време

Професор географије

са 50% радног времена, на мађарском наставном језику,
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Професор графике и вишемедијске уметности
на мађарском наставном језику

Психолог

са 50% радног времена, на мађарском наставном језику

Педагог

са 50% радног времена, на мађарском наставном језику,
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Васпитач у дому ученика

са 50% радног времена, на мађарском наставном језику, на
одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање
одређено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања; лице
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; да кандидат има психофизичку и здравствену способност за рад са ученицима (уверење доставља само изабрани кандидат, 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 (доказ прибавља школа службеним путем); да има
држављанство РС; да има доказ о знању језика на ком се обавља настава. Уз
пријаву на конкурс приложити: кратку радну биографију, диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству
или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
диплома да су стекли средње, више или високо образовање на мађарском језику или су положили испит по програму одговарајуће високошколске установе.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Некомплетне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11
тел/факс: 0230/81-434
e-mail: sskolank@yаhoo.com

Професор математике

са 78% радног времена, на мађарском наставном језику

Професор математике

са 38% радног времена, на српском наставном језику

Професор музичке културе

са 10% радног времена, на српском и мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС“, 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). Уз пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о знању језика
на ком се остварује настава. Проверу психофизичких способности кандидата за
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Извод из
казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре закључивања уговора
о раду. Пријаве доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

Секретар

са 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: Кандидат за секретара треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање (дипломирани правник - мастер или дипломирани
правник који је стекао високо образовање у трајању од најмање четири године); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: доказ о стручној
спреми - оверену фотокопију дипломе или уверења, уверење о држављанству
(у оригиналу или у овереној фотокопији), извод из матичне књиге рођених (у
оригиналу или у овереној фотокопији) и биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад подноси се пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел/факс: 024/853-034, 852-031
е-mail: iskolada@open.telekom.rs

1. Наставник физике

за 20 часова недељно (100% радног времена), на одређено
време због мировања радног односа директора, а најдуже
до краја школске 2013/2014. године, у одељењима на
мађарском наставном језику

2. Наставник хемије

за 10 часова недељно (50% радног времена), у одељењима
на мађарском наставном језику - 8 часова и одељењима на
српском наставном језику - 2 часа

3. Наставник историје

за 4 часа недељно (20% радног времена), у одељењима на
мађарском наставном језику

4. Наставник математике

за 9 часова недељно (50% радног времена), у одељењима
на мађарском наставном језику - 5 часова и у одељењима
на српском наставном језику - 4 часа

5. Наставник ликовне културе

за 3 часа и 30 блок наставе недељно (18% радног
времена), у одељењима на мађарском наставном језику

20.11.2013. | Број 544 |

37

Наука и образовање

6. Наставник српског језика и књижевности

за 14 часова недељно (78% радног времена), на одређено
време, у одељењима на мађарском наставном језику, до
повратка радника са неплаћеног одсуства због обављања
функције

7. Наставник музичке уметности

за 4 часа и 30 блок наставе недељно (23,57% радног
времена), у одељењима на мађарском наставном језику

8. Наставник практичне наставе ауто-механичара
за 13 часова (50% радног времена), у одељењима на
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: 1. да има одговарајуће
образовање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011
и 9/13); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да има општу здравствену способност (за кандидате који имају
више од шест месеци прекида радног односа); 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/13); 5. да је држављанин Републике Србије; 6. да је пунолетан; 7. да зна да
пише и комуницира на мађарском језику; 8. 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 да је
положио психологију и педагогију на факултету или да има лиценцу за наставника. Докази о испуњавању услова: за тачку 1 - диплома о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија); за тачку 2 - прибавља школа; за
тачку 3 - лекарско уверење након донете одлуке о избору кандидата; за тачку
4 - прибавља школа; за тачку 5 - уверење о држављанству; за тачку 6 - извод
из матичне књиге рођених; за тачку 7 - доказ да је кандидат средњу, вишу или
високу школу завршио на мађарском језику или уверење о положеном језичком
испиту из мађарског језика по програму високошколске установе; за тачку 8 уверење високошколске установе или оверена фотокопија индекса или оверено
уверење о положеном испиту за лиценцу. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености услова поднети на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За
конкурс“, конкурсној комисији школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир.

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

Оглас објављен 09.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник филозофије на српском
наставном језику, са 35% радног ангажовања (7 часова недељно). У
осталом делу оглас је непромењен.

К о с о в с ка Мит р о в ица
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
Брњак, 38228 Зубин Поток
тел. 065/2061-309

а) Наставник разредне наставе
за рад у Брњаку

б) Ноћни чувар

за рад у издвојеном одељењу у Бањама

в) Домар

за рад у Брњаку

г) Помоћни радник

за рад у Брњаку, на одређено време до повратка
запосленог
УСЛОВИ: Кандидати под а) треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), одговарајућу врсту
стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 3/05, 3/09); 2. одговарајуће више образовање у складу са
чланом 145 Закона о основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 22/02, 62/03,
64/03 и 64/04); 3. да поседују психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 4. да су држављани Републике Србије; 5. да нису осуђивани
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правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Докази о испуњености
услова из тач. 1, 2 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс. Докази о испуњености
услова из тач. 3 и 5 подносе се пре закључења уговора о раду. Кандидати под
б)-г) треба да испуњавају следеће услове: да имају основну школу, да поседују
психичку и здравствену способност и да испуњавају услове под тач. 4 и 5. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценца), за кандидате под а), потврду о радном односу (за кандидате
са условима под редним бројем 2 уверење о држављанству, уверење да нису
осуђивани. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ШАРСКО ЛАНЕ“
38236 Штрпце
тел. 0290/71-193

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2, члана 59
и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): високо образовање стечено на студијама другог
степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године: дипл. педагог општег смера, дипл. педагог - психолог, професор педагогије, мастер педагог - психолог, васпитач или стручни сарадник,
поседовање дозволе за рад - лиценце; 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;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде изабран
и васпитач који уз испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање
из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од три године
или више образовање) и најмање десет година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Уз пријаву приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених
или уверење 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 (потврда мора
да садржи нарочито назив и делатност послодавца), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, преглед кретања
у служби са биографским подацима, доказ о савладаној обуци и положеном
испиту за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за
директора установе биће у обавези да испит положи у року од годину дана од
дана ступања на дужност), уверење издато од надлежног суда да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци,
уверење о некажњавању из евиденције МУП-а Србије. Пријаве са доказима о
испуњености услова поднети на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
директора“ или се предају лично секретаријату установе. Ближе информације
могу се добити на горенаведени број телефона.

К рагу ј е в ац
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу теоријскоуметничку област Музичка теорија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање осам, који показује смисао и 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). Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна
биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверена копија 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 документа-
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ција 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 конкурса.

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Програмирање

у Институту за математику и информатику, на одређено
време једна година, за 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани информатичар, са укупном
просечном оценом најмање осам на студијама првог степена и уписане мастер
академске или специјалистичке студије уже научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Електродинамика,
физика плазме и астрофизика
у Институту за физику, на одређено време 5 година

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

Доцент за ужу научну област Микробиологија

у Институту за биологију и екологију, на одређено време 5
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолошких наука.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Алгологија и
микологија

у Институту за биологију и екологију, на одређено време 5
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолошких наука.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Биохемија

у Институту за хемију, на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области хемијских наука.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Програмирање

у Институту за математику и информатику, за 60% радног
времена, на одређено време 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне
области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар рачунарских
наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор рачунарских наука који је изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08
и 44/10 и 93/12) и у наведеном звању провео највише један изборни период.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом факултета
и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
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Сарадник у настави за ужу научну област
Информациони системи

у Институту за математику и информатику, на одређено
време једна година, за 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани информатичар, са укупном
просечном оценом најмање осам на студијама првог степена и уписане мастер
академске или специјалистичке студије уже научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају
и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву
неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за које поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође,
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
органа поводом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ“
34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског језика; савладан програм обуке за педагошког асистента; 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; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за педагошког
асистента; радну биографију. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана. Додатне информације могу се добити код секретара школе, на број телефона: 034/582-106.

К ра љ е в о
ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ“
36220 Годачица
тел. 036/877-110

Наставник физике

на одређено време до повратка запосленог са боловања, са
30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати требају да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године или на студијама другог степена у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године: професор физике,
дипломирани физичар или лице које може изводити наставу из физике, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/2010); 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;
да имају држављанство Републике Србије (прибавља школа по службеној дужности). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; кратку биографију, са адресом и контакт телефоном; извод из матичне књиге рођених; уверење надлежног здравственог органа - подноси се пре закључења уговора о раду, уверење
о држављанству Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Олга Милутиновић“, Годачица,
36220 Чукојевац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на број телефона: 036/877-110.
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К р у ш е в ац
ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“
37000 Крушевац
тел. 037/446-890

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012). 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 студија у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године (чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 став 4 и члан
121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања). Наставник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (члан 121 став
10 овог Закона). Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба
да испуњава и следеће услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и вапитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварају образовно-васпитни рад. Послове
наставника може да обавља лице које је стекло високо образовање на језику
на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (члан 121 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања). Уз пријаву приложити: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном (CV), 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
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (потврда/уверење одговарајуће високошколске установе о броју оставрених
бодова, односно положеним испитима или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству
- не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу,
доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ сагласно
члану 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања). Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији, и иста се по окончању
не враћају кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене евиденције у складу
са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа службено. У поступку одлучивања о избору
кандидата, директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени
на претходну проверу психофизичких способности коју врши надлежна служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова доставити на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узети
у разматрање.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб
тел. 037/439-741

1. Професор физичког васпитања
за 50% радног времена

2. Професор хемије

за 80% радног времена

3. Професор маркетинга у туризму
за 17% радног времена

4. Професор историје

за 45% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања

5. Помоћни наставник

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: За радна места од 1 до 4: да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дициплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања у складу са чл. 8 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); за
радно место под бр. 5 - помоћни наставник - да има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у средњим стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Кандидат подноси: пријаву,
доказ о врсти и степену стручне спреме, доказ о држављанству, а лекарско
уверење о поседовању психичке, физичке и здртавствене способности за рад са
ученицима пре закључења уговора о раду, доказ о неосуђиваности кандидата
- прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети и разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

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

Библиотекар

са 75% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године
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. Уз пријаву на оглас приложити: 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 кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“

37230 Александровац, Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник француског језика

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Општина Брус

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, мења се
у делу који се односи на радно место: професор разредне наставе и
број извршилаца за то радно место; уместо професор разредне наставе, са 20% радног времена, треба да стоји: професор разредне наставе, на неодређено време - 2 извршиоца, са пуним радним временом,
за рад у подручном одељењу Боранце и Доње Левиће. Услови остају
непромењени, тј. као у претходном огласу, а уз молбу је потребно
доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и лекарско уверење.

Национална служба за запошљавање
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за рад у издвојеним одељењима школе у Плешу и Ратају

Наставник географије

за рад у издвојеним одељењима школе у Плочи и Плешу, са
45% радног времена

Наставник историје

за рад у издвојеном одељењу школе у Плочи и матичној
школи у Александровцу, са 45% радног времена

Наставник географије

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, за рад у матичној школи у Александровцу и
издвојеним одељењима у Плешу и Ратају

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, за рад у матичној школи у Александровцу и
Ратају

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

Наука и образовање

Сервирка
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему: за послове наставника прописану чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) - приложити доказ о одговарајућој
стручној спреми 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 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (доставити потврду високошколске установе којом се потврђује да кандидат има наведено образовање или потврду да
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или стручни испит
или испит за лиценцу); за послове сервирке - II или III степен стручне спреме,
приложити доказ о одговарајућој стручној спреми; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење прилаже
изабрани кандидат); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности); да је
држављанин РС (уверење о држављанству прилаже кандидат); да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору
наставника претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања.

Ле с к о в ац
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“
16230 Лебане, Цара Душана 76
тел/факс: 016/846-255, 846-256

Наставник математике

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

Наставник математике
са 189% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
за рад у матичној школи са 90% радног времена и 40%
радног времена у издвојеном одељењу у Клајићу

Наставник српског језика
са 55,55% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 15% радног времена

Наставник физике

ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“
37212 Сталаћ, С. Синђелића 4
тел. 037/806-105

Професор разредне наставе

на одређено време, за рад у подручном одељењу у
Мрзеници

Професор енглеског језика

за рад у подручном одељењу школе у Мрзеници, са 10%
радног времена

Професор француског језика
са 44% радног времена

Библиотекар

са 50% радног времена

Педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике
Србије, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Кандидати уз
пријаву треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење (доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду), уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Помоћни радник - спремачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа, психичка, физичка и здравствена способност за рад, 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 („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013). Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми (сведочанство о завршеној основној школи), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду), уверење
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до повратка радника који је на
функцији, сходно члану 59 став 14 Закона о основама
система образовања и васпитања, а најдуже до повратка
директора школе

Наставник информатике

са 65% радног времена, а најдуже до краја школске
2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године, до
повратка радника са места помоћног директора

Наставник разредне наставе

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

Наставник француског језика

са 44,50% радног времена, на одређено време до повратка
радника који је на функцији, сходно члану 59 став 14
Закона о основама система образовања и васпитања, а
најдуже до повратка директора школе
УСЛОВИ: прописани Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, 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, 15/2013).

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године,
односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, завршена уводна обука према Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/10), да кандидат има једну годину радног искуства са децом
из маргинализованих група, да је држављанин РС, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Посебна напомена за сва наведена радна места у погледу услова за
напреднаведено радно место - примењује се Правилник о систематизацији радних места у школи, Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, Правилник о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи из изборних програма. Поред ових посебних услова предвиђених Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи и Правилником о систематизацији радних
места ОШ „Радован Ковачевић Максим“ Лебане, кандидати треба да испуњавају и опште услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о раду. Кандидати треба да
испуњавају услове прописане чл. 120 и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о раду и одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: да кандидат има
одговарајуће образовање према Закону о основама система образовања и васпитања, прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); да
испуњава услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпи-
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тања који гласи: у установи образовно-васпитни рад обављају наставник, васпитач и стручни сарадник. Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
Лице из става 2 и 3 наведеног 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 преноса бодова. Програм
за стицање образовања из става 4 овог члана Закона реализује високошколска
установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо
образовање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми-за педагошког асистента доказ о
завршеном програму обуке за педагошког асистента; уверење суда о неосуђиваности за напреднаведена кривична дела (не старије од 6 месеци). Лекарско
уверење (у којем ће бити назначено да је лице психофизички способно за рад
са ученицима) се подноси када одлука о пријему кандидата постане коначна, а
пре закључења уговора о раду, а утврђивање неосуђиваности од стране МУП-а
за наведена кривична дела - прибавља школа након истека рока за пријављивање кандидата. У току поступка одлучивања о избору кандидата врши се претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких
способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Кандидати су обавезни да у пријави назначе контакт телефон.
Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“.

ОШ „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-105

Наставник математике

са 88% радног времена, за рад у ИО Састав Река и ИО
Градска

Наставник математике

на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у ИО
Састав Река и ИО Градска

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време преко 60 дана, до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
са 22% радног времена, за рад у ИО Састав Река

Наставник физике

са 70% радног времена, за рад у матичној школи, ИО
Састав Река и ИО Градска

Наставник биологије

са 80% радног времена, за рад у матичној школи, ИО
Састав Река и ИО Градска

Професор разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, до повратка директора
са функције

Наставник енглеског језика

са 21% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Помоћни радник

са 50% радног времена, за рад у ИО Криви Дел
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање прописано чл.
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.

Ваша права адреса:
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

Сервирка

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: НК радник - основна школа; да кандидат има општу здравствену способност; да има 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. Доставити: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности
се подноси пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се изимати у обзир. Пријаве слати
на адресу школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
16000 Лесковац
тел. 016/3437-635

Наставник здравствене неге
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; виша медицинска сестра-техничар; санитарно-еколошки инжењер-специјалиста са претходно
стеченим образовањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска
сестра; организатор здравствене неге. Лице из става ове тачке треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална
заштита; психолошко тестирање.

Професор енглеског језика

на одређено време до 31.08.2014. године, са 11,11% радног
времена (2 часа недељно)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер професор,
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; психолошко
тестирање.

Професор информатике и рачунарства

на одређено време до 31.08.2014. године, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; професор
информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике и
рачунарства; професор математике, односно дипломирани математичар, смер
рачунарство и информатика; дипломирани математичар за рачуноводство и
информатику; мастер професор информатике, односно дипломирани информатичар-мастер; психолошко тестирање.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају прописане услове из чл. 8 став 4 и
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), као и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

Наставник разредне наставе

на одређено време, а најдуже до 31.08.2014. године, за рад
у ИО Свињарица ОШ „Вук Караџић“ Лебане

Наставник техничког и информатичког образовања
са 60% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције, за рад у ОШ „Вук Караџић“ Лебане
(ИО Бувце и централна школа)

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције, за рад у ОШ „Вук Караџић“ Лебане
(ИО Бувце и централна школа)

Наставник информатике

са 10% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције

Наставник информатике

са 15% радног времена, на одређено време, а најдуже до
31.08.2014. године
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Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено време до повратка
помоћника директора са функције, а најдуже до 31.08.2014.
године

Наставник српског језика

са 50% радног времена, за рад у ИО Бувце - ОШ „Вук
Караџић“ Лебане

Наставник математике

са 88,88% радног времена, за рад у ИО Бувце - ОШ „Вук
Караџић“ Лебане

Наставник математике

са 22,22% радног времена

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „БОШКО КРСТИЋ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Професор економске групе предмета

на одређено време до повратка радника са боловања дужег
од 60 дана

Професор хемије

са 45% радног времена

Професор комерцијалног познавања робе
са 10% 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), кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 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 прибавља 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. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) или оверену фотокопију; извод
из матичне књиге рођених или оверену фотокопију; доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова које 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. Уверење о здравственој способности се подноси пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. У току поступка одлучивања о избору кандидата,
надлежна служба за запошљавање врши проверу психофизичких способности
кандидата, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу
школе.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
52/2011 и 55/2013), да имају 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 10.09.2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије,
да нису осуђивани, да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о стеченом високом образовању у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, број 7/08, 11/08 и 9/2013), уверење о држављанству, доказ о стеченом академском звању мастер, извод из матичне књиге рођених, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова и да испуњавају услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 52/2011), да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима и да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско
уверење изабрани кандидат доставља школи, пре закључања уговора о раду.
Доказ из казнене евиденције прибавља школа. Документа не смеју бити старија
од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. По истеку конкурсног рока, директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима.
Психолошку процену способности за рад са ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Након тога у
предвиђеном року, директор ће донети одлуку о избору кандидата. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима
слати на горенаведену адресу школе.

ОШ „НИКОЛА СКОБАЉИЋ“

ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ

16000 Лесковац
тел. 016/242-368

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидат има
држављанство РС; одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да испуњава остале услове за наставника основне школе, за педагога
или психолога школе, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (након доношења подзаконског акта који ће прописати програм
обуке, начин и поступак полагања испита за директора); најмање пет година
радног стажа у области образовања и васпитања, након одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, ученицима и запосленима; 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, пре доношења одлуке о избору). Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију лиценце за наставника, педагога или психолога,
односно уверење о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања; радну биографију; оквирни план рада за
време мандата; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старији од 6 месеци) - подноси се пре закључења
уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном документацијом послати на
адресу школе, у року од 15 дана, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Асистент за хемијску групу предмета
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен ПМФ - одсек хемија, хемијски факултет или технолошки
факултет - хемијско и биохемијско инжењерство; уписане докторске студије
из научне области за коју се бира; да је кандидат претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом изнад 08,00 и да показује смисао за
наставни рад.

Асистент за ужу област Индустријска екологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен ПМФ - одсек хемија; хемијски факултет или технолошки
факултет - хемијско и биохемијско инжењерство или фармацеутско - козметичко инжењерство; уписане докторске студије из научне области за коју се бира,
да је кандидат претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
изнад 08,00 и да показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању, Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве са прилозима (опширна
биографија, доказ о испуњености услова и школској спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, списак научних и стручних радова са радовима), подносе се секретаријату Високе струковне школе
за текстил. Одлука о избору биће донета у року од три месеца од дана истека
рока за подношење пријаве на конкурс. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања.
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Л о з н ица
ОШ „БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ“
15314 Крупањ, Радничка 2

Наставник француског језика

за рад у школи у Крупњу и Костајнику

Наставник енглеског језика

са 60% радног времена, за рад у школи у Дворској, од I до
VIII разреда, на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник енглеског језика

са 85% радног времена, за рад у издвојеним
четвороразредним одељењима од I до IV разреда, на
одређено време до повратка радника са боловања

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у школи у Костајнику

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у школи у Красави

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у школи у Дворској

Наставник математике

за рад у школи у Крупњу, на одређено време до 31.08.2014.
године

ОШ „МИЛОШ ГАЈИЋ“
Амајић, 15318 Мали Зворник
тел. 015/466-008

Наставник историје
са 5% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), стечено по прописима који уређују 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, одговарајућег занимања, сходно одредбама члана 8 Закона
о основама система образовања и васпитања и члана 120 став 1 тач. 1-5 („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 53/11 и 55/13), Правилника о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/2012) и Правилника о организацији и систематизацији послова школе. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ.
Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци), уверење да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа), да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; лекарско уверење да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење надлежног органа о неосуђиваности (прибавља
школа). Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник ликовне културе

са 30% радног времена, за рад у школи у Дворској, на
одређено време до 31.08.2014. године

Олигофренопедагог
Наставник српског језика

са 90%радног времена, за рад у школи у Дворској

Наставник разредне наставе

за рад у школи у Костајнику, на одређено време до
повратка радника

Наставник разредне наставе
за рад у школи на Лазама

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време

Наставник разредне наставе
за рад у школи у Толисавцу

Наставник разредне наставе

за рад у школи у Кржави, на одређено време до повратка
радника са боловања

Наставник верске наставе - православни катихизис
са 95% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године
3 извршиоца

Наставник физичког васпитања

за рад у школи у Красави и Дворској, на одређено време до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове одговарајуће стручне спреме према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и одредби Правилника о организацији рада и систематизацији радних места радника ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ. Кандидати морају да
испуњавају услове прописане одредбама Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву доставити: биографске податке, оригинал или оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, односно за кривична
дела утврђена законом која га чине неподобним за обављање послова у школи (не старије од 6 месеци), лекарско уверење о здравственој и психофизичкој
способности за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве са потребном документацијом подносе се
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на неодређено
време, одређено време“, са називом радног места на које се кандидат пријављује.
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 15 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Гимназијска 5

Наставник српског језика и књижевности
са 128% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); да
испуњава услове у погледу стручне спреме сходно Правилнику 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“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 3/03, 4/04,
11/04, 5/05, 1/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11, 8/11 и 2/2013). Пријављени кандидати
су дужни да уз пријаву доставе одређену документацију: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима - доставља се пре закључења
уговора о раду; уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања. Избор кандидата биће извршен у року
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима.

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

Васпитач

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања; 1 година рада на пословима васпитача. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге држављања - не старији од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију радне књижице.
Пријаве са документацијом слати на адресу установе, у року од 8 дана од дана
објављивања.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ“
15321 Радаљ
тел. 015/462-085

Професор физике

са 10% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120 став 1 тач. 1
до 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/2013), а одговарајуће образовање према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012 од 07.11.2012). Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: уверење или диплому о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству, уверење да није осуђиван и извод из матичне књиге рођених, оригинале или оверене копије, не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци.
За изабраног кандидат школа прибавља по службеној дужности доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба
за запошљавање у Лозници, применом стандардизованих поступака. Пријаве
слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 10
тел. 015/471-923, 471-167
е-mail: оsbrankora@open.telekom.rs

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа и VI
степен стручне спреме, завршена виша школа економског смера. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да доставе потврде: да имају одговарајуће образовање
(оверена фотокопија диплома о стеченој стручној спреми); да су држављани РС
(уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију); да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ о знању српског језика); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Школа проверава да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити
за остала кривична дела прописана законом. Кандидат који испуњава све услове конкурса дужан ја да достави потврду да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, поштом или лично доставити
у просторије школе, сваког радног дана, до 13,00 часова, са назнаком: „За јавни
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ“
15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6
тел. 015/882-178

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат 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 поседује дозволу за рад - лиценцу;
да има савладану обуку и положен испит за директора установе (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 година радног стажа 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
РС; да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; биографију са кратким прегледом кретања у служби. Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем образовању; оверен препис/фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту (дозвола за рад наставника и стручног сарадника); потврду о
радном стажу у области образовања и васпитања; уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима;
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве
са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертама, на адресу
школе, у року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком: „За конкурс за
директора школе - не отварај“. Непотпуне и неблаговремене пријаве Школски одбор неће разматрати. Одлука о избору директора школе биће донета у
законском року.

Бесплатна публикација о запошљавању

Ни ш
ОШ „КРАЉ ПЕТАР I“
18000 Ниш, Војводе Путника 1
тел. 018/290-005

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу;
мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу; образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина; држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима (уверење доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе или
уверења о стеченом образовању - за лица која су стекла високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, доставити: уверење
или потврду факултета да је лице положило испит из педагогије и психологије
(оригинал или оверена копија), односно лица која су положила стручни испит,
односно испит за лиценцу доставити оверену фотокопију лиценце или уверења
о положеном стручном испиту. За лица која су стекла високо образовање по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
доставити оригинал или оверену фотокопију уверења или потврде да лице има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); извод
из матичне књиге рођених, односно венчаних за удате, издат на обрасцу са
неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09), у оригиналу или у овереној копији; биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник информатике и рачунарства

са 20% радног времена, за рад у двојезичном одељењу
УСЛОВИ: 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; дипломирани информатичар; дипломирани
информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике; професор географије - информатике; дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор географије - информатике, мастер;
професор физике - информатике; дипломирани професор физике - информатике - мастер; дипломирани професор информатике, мастер; дипломирани
информатичар - мастер пословне информатике; дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику; дипломирани економиста
за економску статистику и информатику; дипломирани физичар; дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар
- примењена физика и информатика - мастер; мастер математичар; мастер
информатичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер економиста; мастер професор информатике и математике; мастер професор информатике и физике; мастер професор физике и информатике; мастер професор
географије и информатике; мастер професор технике и информатике; мастер
професор информатике и технике; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (смер Информациони системи и
технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер; дипломирани инжењер
организационих наука - мастер из области информационих система и технологија; дипломирани професор информатике и математике - мастер; дипломирани професор технике и информатике - мастер; професор основа технике и
информатике; дипломирани професор информатике и технике - мастер; 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 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, савладало програм рачунарства и
информатике у трајању од најмање 4 семестра. Лица која су стекла академско
звање мастер, морају да имају у оквиру завршених студија положено најмање
пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање
и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање
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два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско
рачунарство. Наставу и друге облике образовно - васпитног рада из предмета
информатика и рачунарство може да изводи и лице које је стекло стручни назив
струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија има 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. Кандидат треба да има знање енглеског језика - ниво Б2; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа по службеној дужности). Уз пријаву доставити: оверен
препис/фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању - за лица која
су стекла високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, доставити: уверење или потврду факултета да је лице положило испит
из педагогије и психологије, односно лица која су положила стручни испит,
односно испит за лиценцу доставити оверену фотокопију лиценце или уверења
о положеном стручном испиту. За лица која су стекла високо образовање по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
доставити оригинал или оверену фотокопију уверења или потврде да лице има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење/сертификат о знању енглеског језика - ниво Б2 (оригинал или оверена фотокопија), стечено на Филолошком факултету у Србији или
други одговарајући доказ за ниво знања енглеског језика Б2 који се стиче на
British Council; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); извод
из матичне књиге рођених, односно венчаних за удате, издат на обрасцу са
неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09), у оригиналу или у овереној копији; за лица која
су стекла академско звање мастер, оверена фотокопија дипломе или уверења о
претходно завршеним основним академским студијама; биографију. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник биологије

са 40% радног времена, за рад у двојезичном одељењу
УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни
биолог и физиолог; професор биологије и хемије; дипломирани биолог, смер
заштита 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. Кандидат треба да има знање енглеског језика - ниво Б2; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина; држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима
(уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности). Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању - за лица која
су стекла високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, доставити: уверење или потврду факултета да је лице положило испит
из педагогије и психологије, односно лица која су положила стручни испит,
односно испит за лиценцу доставити оверену фотокопију лиценце или уверења
о положеном стручном испиту. За лица која су стекла високо образовање по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
доставити оригинал или оверену фотокопију уверења или потврде да лице има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење/сертификат о знању енглеског језика - ниво Б2 (оригинал или оверена фотокопија), стечено на Филолошком факултету у Србији или
други одговарајући доказ за ниво знања енглеског језика Б2 који се стиче на
British Council; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); извод
из матичне књиге рођених, односно венчаних за удате, издат на обрасцу са
неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09), у оригиналу или у овереној копији; за лица која
су стекла академско звање мастер, оверена фотокопија дипломе или уверења о
претходно завршеним основним академским студијама биологије; биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник ликовне културе

са 30% радног времена, за рад у двојезичном одељењу, на
одређено време до повратка раднице са посебне
неге детета
УСЛОВИ: академски сликар - ликовни педагог; академски графичар - ликовни
педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани сликар - професор
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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 у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. Кандидат треба да има знање енглеског језика - ниво Б2; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа по службеној дужности). Уз пријаву доставити: оверен
препис/фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању - за лица која
су стекла високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, доставити: уверење или потврду факултета да је лице положило испит
из педагогије и психологије, односно лица која су положила стручни испит,
односно испит за лиценцу доставити оверену фотокопију лиценце или уверења
о положеном стручном испиту. За лица која су стекла високо образовање по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
доставити оригинал или оверену фотокопију уверења или потврде да лице има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење/сертификат о знању енглеског језика ниво Б2 (оригинал или оверена фотокопија), стечено на Филолошком факултету у Србији или
други одговарајући доказ за ниво знања енглеског језика Б2 који се стиче на
British Council; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); извод
из матичне књиге рођених, односно венчаних за удате, издат на обрасцу са
неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09), у оригиналу или у овереној копији; биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник математике

за рад у Паси Пољани, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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.
Кандидат треба да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина; држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). Уз
пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе или уверења о стеченом
образовању - за лица која су стекла високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, доставити: уверење или потврду факултета да
је лице положило испит из педагогије и психологије, односно лица која су положила стручни испит, односно испит за лиценцу, доставити оверену фотокопију
лиценце или уверења о положеном стручном испиту. За лица која су стекла
високо образовање по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, доставити оригинал или оверену фотокопију уверења

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

Наука и образовање
или потврде да лице има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер треба да доставе: оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама на студијским програмима из области математике или примењене математике и уверење
о положеним испитима из предмета Геометрија или Основи геометрије. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба
да доставе: оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним основним
академским студијама на студијским програмима двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике. Уз пријаву доставити
и уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); извод из матичне
књиге рођених, односно венчаних за удате, издат на обрасцу са неограниченим
роком важења у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник
РС“, бр. 20/09), у оригиналу или у овереној копији; биографију. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник биологије

са 40% радног времена, за рад у Паси Пољани, на одређено
време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни
биолог и физиолог; професор биологије и хемије; дипломирани биолог, смер
заштита 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.
Кандидат треба да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина; држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). Уз
пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе или уверења о стеченом
образовању - за лица која су стекла високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, доставити: уверење или потврду факултета да
је лице положило испит из педагогије и психологије, односно лица која су положила стручни испит, односно испит за лиценцу доставити оверену фотокопију
лиценце или уверења о положеном стручном испиту. За лица која су стекла
високо образовање по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, доставити оригинал или оверену фотокопију уверења
или потврде да лице има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија); извод из матичне књиге рођених, односно венчаних за
удате, издат на обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09), у оригиналу или
у овереној копији; за лица која су стекла академско звање мастер, оверена
фотокопија дипломе или уверења о претходно завршеним основним академским студијама биологије; биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Школски педагог

са 80% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани педагог, општи смер или смер
школске педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; дипломирани
педагог; мастер педагог; дипломирани педагог - мастер; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима
(уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности). Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању - за лица која
су стекла високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, доставити: уверење или потврду факултета, оверена копија индекса
да је лице положило испит из педагогије и психологије, односно лица која су
положила стручни испит, односно испит за лиценцу, доставити оверену фотокопију лиценце или уверења о положеном стручном испиту. За лица која су
стекла високо образовање по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године, доставити оригинал или оверену фотокопију
уверења или потврде да лице има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву доставити и уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних за удате, издат на обрасцу са неограниченим роком
важења у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр.
20/09), у оригиналу или у овереној копији; биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, положена обука за педагошког
асистента; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). Уз пријаву доставити: доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена
фотокопија); потврду/сертификат Министарства просвете о завршеном уводном
модулу за педагошког асистента; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених, односно венчаних за удате, издат
на обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним
књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09), у оригиналу или у овереној копији;
биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник машинске групе предмета
Наставник машинске групе предмета
са 85% радног времена

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

Наставник практичне наставе саобраћајне струке инструктор
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 121 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања и услове прописане чланом 12, део Друмски саобраћај тачка 13 Правилника 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, 5/2011 и 9/2013). Како је чланом 121 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, поред осталог, прописано да посао наставника практичне наставе може да обавља и лице са одговарајућим средњим
образовањем, положеним специјалистичким испитом и петогодишњим радним
искуством у струци, стеченим после положеног специјалистичког испита, лице
које конкурише за наставника практичне наставе, поред осталих доказа прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, мора
да достави и доказ о најмање петогодишњем радном искуству, стеченом након
специјалистичког образовања.

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
18000 Ниш, Књажевачка 156

Домар
УСЛОВИ: V степен стручне спреме; IV или III степен стручне спреме - машинске, електро или столарске струке. Уз пријаву доставити: препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старију од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених. По истеку рока за подношење пријава, за све кандидате који су
благовремено доставили исправну и потпуну документацију, школа ће прибавити од надлежног органа доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду, доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

20.11.2013. | Број 544 |

47

Наука и образовање

ОШ „Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ“

Друштвена
одговорност
Наставник разредне наставе
18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30

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 који је стекао високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање 4 године.

ПРИОРИТЕТИ У
Ложач, руковалац парних котлова - домар
АПОШЉАВАЊУ

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, одговарајуће техничке струке.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). Уз
пријаву доставити у овереној фотокопији: диплому, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, личну карту и кратку биографију.

ОШ „СМЕХ И СУЗА“

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

Наставник разредне наставе - дефектолог
(олигофренопедагог)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки факултет или VI степен
стручне спреме, виша дефектолошка школа.

Наставник техничког образовања - дефектолог
онална
служба
(олигофренопедагог)
Наставник енглеског језика - дефектолог
пошљавање
са 40% радног времена
Наставник физичког васпитања - дефектолог

са 75% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог због мировања радног односа
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и оспособљеност на дефектолошком
факултету за рад са ученицима ометеним у развоју.

ограми
авништва –
е у пракси

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому; извод из матичне књиге рођених (нови образац); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Кандидати поред услова из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања, треба да испуњавају и
услове из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Проверу
психофизичких способности врши надлежна служба за послове запошљавања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

37215 Витошевац, Омладинска 11

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник разредне наставе у својству приправника

ученицима и о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела предвиђена Законом о основама система образовања и васпитања, а на основу уверења надлежног органа. Уз пријаву доставити: доказ о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); краћу биографију. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Сва документа доставити у оригиналу или у овереном
препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Национална служба
Н о в и за
Паза
р
запошљавање
МОШ „25. МАЈ“
Тутин, 36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

Професор енглеског језика

на нивоу школе, на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета (50% норме)

Стручни сарадник - психолог
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, 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/фотокопију 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 конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36320 Тутин, Кулина бана 5
тел. 020/811-180

Наставник босанског језика
са 1,84% норме
2 извршиоца

Наставник српског језика
са 2,11% норме
2 извршиоца

Наставник немачког језика

за рад у седишту школе и издвојеном одељењу у Дубову
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање у смислу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) са
називом стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/2012). Уз
пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, уверење о образовању 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
ЕСПБ, уверење о држављанству, краћу биографију и друге доказе у смислу чл.
120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС“,
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Пријаве слати на адресу школе. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са непотпуном документацијом
неће се разматрати.

Шанса за младе

на одређено време од 12 месеци

анса за
младе

УСЛОВИ: 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. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 120 и
121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Кандидати треба да поседују одговарајуће
високо образовање прописано чл. 8 Закона о основама образовања и васпитања
(„Службени гласник Р С“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као 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). У поступку
одлучивања о избору кандидата биће утврђена испуњеност законом предвиђених услова о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и

48

| Број 544 | 20.11.2013.

Школа је знање,
посао је занат
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ГИМНАЗИЈА ТУТИН

Наставник босанског језика

36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

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

Професор биологије

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

са 20% радног времена

Професор енглеског језика

са 27,77% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Професор музичке културе
са 45% радног времена

Наставник математике

Наставник српског језика

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

Секретар

Професор босанског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Професор математике

за рад у издвојеном одељењу у Пожеги

Професор немачког језика

на одређено време, за рад у издвојеном оделењу у
Попама, са 20% радног времена и у издвојеном одељењу у
Сопоћанима
2 извршиоца

са 66,66% радног времена
са 33,33% радног времена
са 33,33% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу врсте и степена стручне
спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис дипломе,
лекарско уверење, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена кривичним
законом, односно да не постоји забрана обављања послова. Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу Гимназије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/313-347, 320-417

Наставник босанског језика
са 80% норме часова

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну спрему; да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван у смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву поднети следећа документа: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАСТКО НЕМАЊИЋ - САВА“
Дојевиће
36308 Сопоћани, Нови Пазар
тел. 020/361-633

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Балетиће и издвојеним
одељењима у Попама и Сопоћанима
3 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са боловања, за
рад у Дојевићу и издвојеном одељењу у Пожеги
2 извршиоца

Помоћно-технички радник
Помоћно-технички радник

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/09, 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. 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; одговарајући степен и врста образовања према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13); 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 (чл. 8 став 4 Закона); наставник 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 члана 8 став 4 Закона; држављанство РС (уверење о држављанству - оригинал или
оверена копија); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); 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). Уз захтев доставити: оверен препис дипломе о завршеном образовању, исправу коју издаје високошколска установа, а којом се доказује да су кандидати стекли образовање из
психолошких и педагошких дисциплина или доказ из високошколске установе
да су у току студија положили испите из педагогије и психологије, доказ да су
положили стручни испит, односно испит за лиценцу; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци). У поступку
одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима; психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака; о времену и месту провере, изабрани кандидати биће накнадно обавештени.
За радно место: помоћно - технички радник потребна је основна школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Tржиштe рада

Наставник музичке културе

за рад у издвојеном одељењу у Себечеву, Сопоћанима и
Пожеги

Наставник географије

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

Наставник биологије

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за рад у Дојевићу и издвојеном одељењу у
Пожеги и Сопоћанима

Наставник босанског језика

за рад у Дојевићу, Сопоћанима и Пожеги
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Програми
приправништва –
знање у пракси
Наука и образовање

ОШ „СЕЛАКОВАЦ“

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

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник математике
Наставник биологије

Шанса
за
Наставник немачког језика
младе
Наставник босанског језика
са 40% радног времена
са 66% радног времена
са 60% радног времена

Наставник музичке културе

Н о в и Са д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
21460 Врбас, Палих бораца 34

тел. 021/707-170
Шанса
за младе
e-mail: оsppnjegos@open.telekom.rs

Чистачица

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: завршена основна школа; општа здравствена способност за рад; да
кандидат испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства
и уверење о држављанству Републике Србије. Уверење о психичкој, физичкој
и здравстевној способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, док ће доказ о неосуђиваности
прибавити школа. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За оглас“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

са 95% радног времена

Наставник физичке културе
са 25% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Наставник енглеског језика

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

са 70% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања: да поседује одговарајуће образовање, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да
има држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 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 чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕОСНОВНА
ЗАХТЕВЕ
ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/313-347, 320-417

Наставник физике

на одређено време до истека мандата директора школе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну спрему; да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван у смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу следећа документа: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених.

Национална служба
за запошљавање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА“

Обуке и субвенције
(за Саве
запошљавање)
21216 Надаљ, Светог
31
тел. 021/739-173
e-mail: zzuca@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, односно ради замене директора школе до истека
мандатног периода
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег образовања, да кандидат
испуњава опште услове из чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; одговарајуће лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, док уверење о неосуђиваности прибавља школа. Наведена документа (овера) не сме бити старија од 6 месеци. Кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности коју врши
Национална служба за запошљавање у Врбасу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

21105 Нови Сад-Шангај, VIII бр. 2
тел. 021/6520-142
е-mail: оsveljkovlahovic@open.telekom.rs

Шеф рачуноводства

Прави људи
на правим
пословима

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: академски назив мастер са назнаком звања
другог степена дипломских академских студија економског смера у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године или дипломирани економиста који је стекао образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године или да има високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије) студија у трајању од
три године у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005.
године или економиста са вишим образовањем економског смера, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; радно искуство од
најмање једне године на пословима рачуноводства; да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; кратку биографију (CV). Пријаве слати на наведену адресу - препорученом пошиљком или донети лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

Запослимо Србију
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РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
е-mail: gimnazija@smart.еdu.rs

Наставник - програмирање и програмски језици,
напредне технике програмирања и модели и базе
података
Наставник - математика, дискретна математика и
рачунарство и друштво
за 72% радног времена

Наставник - рачунарски системи, примена рачунара
и оперативни системи и рачунарске мреже
за 61% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
за 61% радног времена

Наставник биологије
за 30% радног времена

Наставник физике

за 65% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом прописане услове за
заснивање радног односа: да има одговарајуће знање према Правилнику о
врсти образовања наставника и стручних сарадника у Рачунарској гимназији у
Београду („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 26/04 и 2/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Додатно искуство: ЕCDL сертификат, познавање рада на
„Smart board“ табли, искуство у објективно-орјентисаном програмирању у С# за
информатичку групу предмета, добро познавање енглеског језика. Пријаве се
достављају искључиво на е-mail: gimnazija@smart.еdu.rs са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да пошаљу: биографију; уверење
о држављанству (скенирано - оригинал); диплому о стеченом образовању (скенирано - оригинал); ECDL сертификат (скениран - оригинал). Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор. Посебно лекарско уверење да имају
здравствену способност и уверење за психичку, физичку способност за рад са
ученицима издато у последњих шест месеци - доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду, као и уверење о некажњавању.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
е-mail: gimnazija@smart.еdu.rs

Наставник математике

приправник - стажиста, на одређено време 12 месеци

Наставник биологије

приправник - стажиста
на одређено време 12 месеци

Наставник физике

приправник - стажиста, на одређено време 12 месеци

Наставник енглеског језика

приправник - стажиста, на одређено време 12 месеци

Наставник немачког језика

приправник - стажиста, на одређено време 12 месеци

Наставник хемије

приправник - стажиста, на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, а стручна спрема према Правилнику о
врсти образовања наставника и стручних сарадника у Рачунарској гимназији
у Београду („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 26/04 и 2/13) и Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13). Кандидати морају испуњавати следеће законом и општим актом школе прописане
услове за наставнике - приправнике стажисте: да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад; ЕCDL сертификат; познавање рада на „Smart board“ табли; добро познавање енглеског језика. Уз пријаву кандидати треба да доставе: краћу биогра-
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фију, диплому (скенирану), уверење о држављанству (скенирано), ECDL сертификат (скениран). Пријаве се достављају искључиво на е-mail: gimnazija@smart.
еdu.rs Рачунарске гимназије „Смарт“ Нови Сад, са назнаком: „За оглас приправник-стажиста“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, а на разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у ужи избор.

ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 12

Професор математике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, до 31.08.2014. године

Професор математике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), а то је да за наставника може бити изабрано лице које је стекло
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или лице
које је стекло високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године. Поред услова у вези образовања, кандидат треба да испуњава
и услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије,
знање словачког језика. Као докази уз пријаву се подносе: оверен препис или
оригинал дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, уверење о завршеној школи на словачком језику или уверење о положеном испиту провере знања словачког језика. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се приликом
закључења уговора о раду и проверава се у току рада. Уверење да кандидат није
осуђиван прибавља школа од Министарства унутрашњих послова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са неопходном
документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БАЧ
21420 Бач, Школска 1
тел. 021/771-063

Наставник физике

за 20% радног времена
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; професор физике-хемије; дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар
за примењену физику; дипломирани физичар-информатичар; професор физике
за средњу школу; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар истраживач; дипломирани физичар за примењену
физику и информатику; дипломирани физичар - медицинске физике; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани
физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физике-хемије
- мастер; дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани
физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер; мастер физичар; мастер професор
физике. Лица из алинеје двадесет пете и двадесет шесте мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области
физике. Наставу и друге облике образовно - васпитног рада из предмета физика може изводити и: професор физике и хемије за основну школу; дипломирани
професор физике и хемије за основну школу; дипломирани физико-хемичар;
дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика; дипломирани
астроном, астрофизички смер; дипломирани астроном, смер астрофизика.

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска
математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије - математике; професор географије
- математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар
- мастер; професор математике - теоријско усмерење; професор математике
- теоријски смер; професор информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани
математичар-математика финансија; дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар за математику економије; професор математике
и рачунарства; мастер математичар; мастер професор математике. Лице из
алинеје двадесет четврте и двадесет пете мора имати претходно завршене
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основне академске студије на студијским програмима из области математике
и примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или
Основи геометрије).

Наставник латинског језика
за 5% радног времена

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

Наставник ратарско - повртарске групе предмета
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; дипломирани
инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; дипломирани инжењер
пољопривреде, смер ратарско-повртарски; дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарско-повртарски, општи или хортикултура; дипломирани
инжењер пољопривреде - одсек или смер ратарски; дипломирани инжењер
агрономије; дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; мастер
инжењер пољопривреде са претходно завршеним основним академским студијама на одсеку ратарство и повртарство или хортикултура.

Координатор и наставник практичне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде, смер за воћарство и виноградарство.

Наставник практичне наставе - обука вожње
трактором
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде; дипломирани инжењер агрономије; дипломирани саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; струковни инжењер саобраћаја, студијски програм друмски и градски саобраћај; мастер инжењер пољопривреде; мастер инжењер саобраћаја; лица са
стручним називом наведена у алинејама прва до шесте треба да су претходно
положила специјалистички испит за возача моторних возила-инструктора.

Србије или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених или оверену фотокопију, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, 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. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се
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 школа ће прибавити службеним
путем. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Конкурс објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се у називу радног места, тако што уместо: сарадник у
настави за област музичке уметности, ужа научна област - Клавир, на
одређено време, треба да стоји: сарадник у настави за област музичке
уметности, ужа област - Клавир, на одређено време 1 година.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
21411 Бегеч, Краља Петра I 36
тел. 021/898-009
e-mail: begso@open.telekom.rs

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је приложити следећу документацију:
оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (да није старије од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
фотокопију личне карте; фотокопију радне књижице; краћу биографију; својеручно потписану изјаву кандидата да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела поменута у наставку огласа. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, пре пријема у радни однос. Радни однос не може засновати кандидат
који је осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уверење о некажњавању за наведена
дела прибавља школа по службеној дужности од надлежне полицијске управе.
Изабрани кандидати пре закључења уговора о раду достављају лекарско уверење.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или препоручено
поштом, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Додатне информације могу се добити на број телефона: 021/771-063.

Конкурс објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се у називу послодавца и треба да стоји: ОШ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“, 21411 Бегеч, Краља Петра I 36, тел. 021/898-009, e-mail:
begso@open.telekom.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
Наставник разредне наставе у продуженом боравку

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства,
област рачунарска техника и рачунарске комуникације, истраживач на научним
пројектима министарства, радно искуство у извођењу наставе на предметима
из уже научне области за коју се бира и услови прописани чланом 64 Закона о
високом образовању.

Наставник биологије

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Физика

21000 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

3 извршиоца

на одређено време ради замене запослене одсутне ради
неге детета, преко 60 дана
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) 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.

Секретар
УСЛОВИ: 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); стечено звање:
дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Доцент или ванредни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Рачунарска
техника и рачунарске комуникације
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно - математичке струке, област
физика, уписане докторске студије, физичке науке, најмање 1 година радног
искуства у настави на високошколској установи и услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Физика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно - математичке струке, област
физика, уписане докторске студије, физичке науке, најмање 6 месеци радног
искуства у настави на високошколској установи и услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: 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, уверење о одобреној докторској дисертацији или уверење о упису на
докторске студије, списак објављених научних радова, књиге и саме радове.
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.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 9
тел. 021/529-078
е-mail: isabajic@sbb.rs

Наставник саксофона
са 50% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, образовни профил: дипломирани
музичар саксофониста; академски музичар саксофониста; мастер музички уметник-професионални статус-саксофониста.

Наставник виолине

са 50% радног времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, образовни профил: дипломирани
музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар-виолиниста; академски
музичар виолиниста; мастер музички уметник-професионални статус-виолиниста.

Наставник читања с листа
са 30% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, образовни профил: дипломирани музичар: флаутиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, харфиста, перкусиониста, виолиниста, виолиста,
виолончелиста, контрабасиста, гитариста, акордеониста, пијаниста, оргуљаш,
чембалиста, соло-певач, концертни и оперски певач; академски музичар
инструменталиста; мастер музички уметник-професионални статус-смер сви
напреднаведени инструменти.

Наставник корепетиције
са 50% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, образовни профил: дипломирани
музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани
музичар оргуљаш; дипломирани музичар чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер
музички уметник-професионални статус-клавириста, оргуљаш или чембалиста.

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, образовни профил: професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика.

Наставник италијанског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, образовни профил: професор,
односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност.

Наставник хармонике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, образовни профил: дипломирани музичар, усмерење акордеониста; дипломирани музичар акордеониста;
академски музичар акордеониста; мастер музички уметник-професионални статус-акордеониста или хармоникаш.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24 до 29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
69/05, 54/09, 32/13), испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 08/03, 5/05...до 09/13),
као и посебне услове утврђене чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011, 55/13), као и чл. 8
истог закона, тј. да кандидат 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
(српски језик). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе следећа

Бесплатна публикација о запошљавању

документа: уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; кратку биографију; одговарајући доказ о испуњености услова из тачке 5 (фотокопије сведочанства о
завршеној средњој, вишој или високој школи из кога је видљиво да је кандидат
стекао образовање на језику на ком се изводи настава у школи-српски језик).
Пријаве слати на наведену адресу или донети лично у секретаријат школе.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
21480 Србобран, Трг професора Миливоја Туторова 4
тел. 021/731-219

Наставник економске групе предмета
Наставник економске групе предмета
за 30% радног времена

Наставник права

за 10% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен наставник под условима прописаним законом, и ако има: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за економску групу предмета, односно дипломирани правник за наставни предмет право; да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Пријаве слати на наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
21426 Вајска, Маршала Тита 33
тел. 021/775-873

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

Наставник физике

за 20% радног времена
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; професор физике-хемије; дипломирани инжењер-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-мастер;
дипломирани физичар-професор физике-мастер; дипломирани физичар-експериментална физика-мастер; дипломирани физичар-примењена и компјутерска
физика-мастер; дипломирани физичар-примењена физика и информатика-мастер. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета физика
може да изводи и: професор физике и хемије за основну школу; дипломирани
професор физике и хемије за основну школу; дипломирани физико-хемичар;
дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика; дипломирани
астроном-смер астрофизичар; дипломирани астроном-смер астрофизика.
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Наставник хрватског језика (изборни предмет)
за 20% радног времена

УСЛОВИ: професор српскохрватског језика и књижевности; професор хрватског
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.

Секретар

на одређено време до повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: дипломирани правник, дипломирани правник-мастер.

Помоћно-технички радник
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: У радни однос ради обављања послова наставника, секретара и
помоћно-техничког радника, може бити 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.
Одговарајућим образовањем сматра се образовање које је стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске струдије
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, број 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. Правилник о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012 и 15/2013) прописује степен и врсту образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: краћу биографију, доказ о стеченом образовању - фотокопија дипломе
о стеченом образовању, доказ о држављанству Републике Србије-уверење о
држављанству, изјаву да није осуђиван правноснажном пресудом за дела наведена у тачки 3, својеручно потписану, са наведеним бројем, местом и датумом издавања личне карте и јединственим матичним бројом грађана. Докази
о испуњености услова достављају се у оригиналу или као оверена фотокопија.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности од Секретаријата унутрашњих послова.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 021/775-873.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100/лок. 19

Књиговођа - материјални, финансијски, основних
средстава и ситног инвентара
УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама првог степена из области
економске науке.

Благајник - обрачунски радник, ликвидатор зарада
УСЛОВИ: средња четворогодишња школа економске струке.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и
Законом о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању и уверење о
држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
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“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР“

21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1
тел. 021/760-014
е-mail: rudic.milanka@аbаkusbp.net

Наставник математике

за 66,66% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи: 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 и 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 нформатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер,
дипломирани математичар-мастер, дипломирани инжењер математике-мастер
(са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар-професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар.

Наставник физике

за 60% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи: 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
- професро физике и основа техника за основну школу - мастер, дипломирани
физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер.

Наставник мађарског језика са елементима
националне културе
за 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Законом и
Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи: 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 мађарски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет мађарски језик), професор разредне наставе, са положеним испитом из мађарског језика са методиком на одговарајућем факултету.
ОСТАЛО: Посебни услови који се односе на сва три радна места: да кандидати испуњавају услове из члана 120 став 1, а у вези са чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009,
52/2011 и 55/2013), да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова (кандидати који су у току студија
положили испите из педагогије и психологије или су положили стручни испит,
односно испит за лиценцу испуњавају наведени услов). Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (ориги-
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нал или оверену фотокопију); уверење високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и пракси у установи,
односно уверење о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење о положеном испиту за лиценцу; кратку биографију или CV. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ
СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222

Асистент за област политиколошких наука
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет из одговарајуће области и општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета, способност за наставни рад. Пријаве са потребном документацијом којом
се доказује испуњеност услова конкурса подносе се Факултету.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 22

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

назначити радно место на које конкурише, кандидат треба да приложи: оверен
препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије; лица која су стекла академско звање мастер у обавези
су да доставе и диплому о претходно завршеним основним академским студијама; 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; 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 и уз пријаву на конкурс доставља о томе одговарајуће доказе:
оверену фотокопију индекса или потврду факултета, односно оверену фотокопију лиценце; кандидат за радно место под бр. 2, 3 и 4 овог конкурса доставља
и доказ о знању мађарског језика, односно доказ да је стекао средње, више
или високо образовање на мађарском језику или је положио испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Документа којима доказује
испуњеност конкурсних услова кандидат доставља уз пријаву на конкурс у оригиналу или у овереној копији. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор врши ужи избор кандидата које 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. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњавању услова послати на горенаведену адресу
или доставити лично, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Па н ч е в о

Наставник латинског језика

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

Наставник ликовне културе

са 66% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

за наставу на мађарском наставном језику, за 22% радног
времена на неодређено време и 11% радног времена на
одређено време до 31.08.2014. године
за наставу на мађарском наставном језику, за 10% радног
времена

Наставник географије

за наставу на мађарском наставном језику, за 30% радног
времена

Наставник рачунарства и информатике

26212 Качарево, Херцеговачка 12
тел/факс: 013/601-510

Професор математике

Професор српског језика
са 66% радног времена

Професор немачког језика
са 33% радног времена

за 60% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

најдуже до краја школске године (31.08.2014.)

Наставник психологије

Васпитач у предшколској установи - приправник

за 50% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Школски психолог

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

Наставник српског језика и књижевности
Наставник немачког језика
за 23% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 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. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 15/13); лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије; образовање у складу са чл. 8
став 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 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. Уверење о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
- прибавља школа службеним путем, а доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс у којој треба тачно

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), а уз пријаву на конкурс приложити
следеће доказе: диплому о одговарајућем образовању или оверену фотокопију
исте; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; уверење о некажњавању - не старије од 6 месеци; молбу за жељено
радно место. Проверу психофизичких способности захтева школа код Националне службе за запошљавање. Кандидат приликом заснивања радног односа
доставља лекарско уверење. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на адресу школе.

ОШ „3. ОКТОБАР“
26361 Локве, Лењинова 95
тел. 013/646-155
e-mail: оs_lokve@yаhoo.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање за наставника основне школе, педагога и психолога из члана 59 став 5 и члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да поседује дозволу за рад наставника, педагога или психолога, најмање 5 година рада у установи на пословима
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образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ (лекарско уверење) се доставља пре закључења уговора о раду,
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 (доказ прибавља школа) и да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказе о испуњености
услова (у оригиналу или препису, оверене фотокопије): оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозвола
за рад); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
потврду - доказ о радном искуству; извод из матичне књиге рођених (не старији
од 6 месеци); радну биографију и оквирни план рада за време мандата. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност. Настава у школи се изводи на
румунском језику, с тим да је обавезно знање румунског језика. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс подносе
се у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за директора“, непосредно
у школи или на адресу школе.

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

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године;
држављанство Републике Србије; 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; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење да се не води истрага, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Потписану пријаву на
конкурс са биографијом и пратећом документацијом (у оригиналу или у овереној фотокопији, не старијој од 6 месеци), са назнаком: „За конкурс“, доставити
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 013/658-009. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „2. ОКТОБАР“

26322 Николинци, Главна 42
тел. 013/655-196

Секретар

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

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 математике
са 89% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
са 40% радног времена

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са функције
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања према чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).
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ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају румунски језик.
Кандидати треба да поднесу следећа документа: радну биографију, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности доставља кандидат по коначности одлуке о
избору, а пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је осам дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пи р о т
ГАЛЕРИЈА „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 77

Директор
УСЛОВИ: За избор кандидата за директора Галерије утврђују се следећи услови: висока стручна спрема (најмање VII степен); најмање три године радног
искуства; да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службениј дужности, као и да није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за обављање функције директора; да
је држављанин Републике Србије; да је опште здравствено способан. Приликом
избора кандидата за директора Галерије, Управни одбор ће ценити и следеће
услове: да познаје пословање галеријских установа (излагачка делатност);
да поседује организаторске способности. Конкурсна документација за избор
кандидата за директора Галерије треба да садржи: предлог програма рада и
развоја Галерије за период од четири године; оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију радне књижице
или доказ о радном искуству; биографију која мора да садржи елементе који
доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом
остварених резултата у раду; уверење надлежног органа да се против њега
не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старије од
шест месеци), као и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци), доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
поднети на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за избор директора“.
Управни одбор Галерије прегледаће све приспеле пријаве у року од 30 дана
од завршетка конкурса, извршити избор кандидата и предложити оснивачу СО
Пирот кандидата за директора Галерије.

П о жа р е в ац
„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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ“

12220 Велико Градиште, Омладински трг бб
тел. 012/7662-633

Васпитач

на одређено време преко 60 дана до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити:
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија), диплома о завршеној школи факултету (оверена фотокопија) и уверење да кандидат није под истрагом. Рок
за пријаву је осам дана од дана објављивања.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12304 Рановац
тел. 012/340-012

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника ове врсте школе и подручје рада, педагога или психолога; положен стручни испит за наставника, педагога или психолога, тј. лиценца;
савладана обука и положен испит за директора школе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети,
па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора у року
од годину дана од ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта
којим се регулише ова материја); најмање 5 година рада у установи образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци), да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење прибавља школа), уверење о држављанству
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи:
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду да има најмање пет година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу), лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - не старије
од 6 месеци (оригинал), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија - не старија од 6 месеци), уверење суда о неосуђиваности (оригинал), извод из матичне књиге рођених (оригинал), биографија
са кратким прегледом рада у служби (радна биографија) и предлогом плана
рада директора за време мандата. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса подносе се на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс
за директора“ или лично у секретаријату школе, у времену од 08,00 до 13,00
часова. Учесници конкурса биће обавештени о резултатима конкурса по истеку
законом предвиђеног рока из чл. 60 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13), односно када Школски
одбор донесе решење о избору директора; број телефона за ближе информације: 012/341-012. Особа за контакт: секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12304 Рановац

Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: наставник енглеског језика, за 5% радног времена - виша настава, и треба да стоји: наставник енглеског
језика, за 40% радног времена, за извођење наставе ученицима од V
до VIII разреда.

Пријепоље
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2
тел/факс: 033/712-860

Наставник клавира
3 извршиоца

Наставник клавира

са 80% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус клавириста.

Наставник флауте

са 10% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани музичар флаутиста; мастер музички уметник, професионални статус флаутиста.

Наставник хармонике
Наставник хармонике
са 95% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар акордеониста; мастер музички уметник, професионални статус акордеониста хармоникаш.

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.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са Правиником о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012) 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 старију од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверен препис/
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном
испиту (ако поседује). Уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа, а доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности доставља кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
31330 Прибој, Лимска 24
тел/факс: 033/2445-553

Професор разредне наставе
за рад у ИО Сјеверин

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6
тел/факс: 012/223-389

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: наставник физике, са 50% радног времена и наставник математике, са 80% радног времена. У свему осталом конкурс је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ“

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 подносе
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 - пре закључење уговора о раду.
Доказ из става 1 тачка 3 - прибавља школа. Уз пријаву кандидати треба да
доставе следећа документа: диплому о одговарајућој стручној спреми у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник РС“, број 11/2012
и 15/2013) - оверена фотокопија, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених и доказ о знању српског језика на ком
се изводи образовно-васпитни рад.

12309 Шетоње

Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: наставник енглеског језика, са 50%
радног времена, за рад у подручним одељењима Везичево, Ћовдин,
Ждрело; наставник енглеског језика, на одређено време до повратка
запосленог боловања, са 66% радног времена, за рад у одељењима
од V до VIII разреда; наставник енглеског језика, на одређено време
до повратка запосленог са боловања, са 30% радног времена, за рад
у одељењима од I до IV разреда.
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ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36313 Угао, Карајукића Бунари

Професор разредне наставе
за рад у ИО у Расну
2 извршиоца

Професор енглеског језика

за рад у ИО у Расну и Цетановићима

Професор енглеског језика

са 50% норме, за рад у ИО у Расну, Тузиње, Буђево и
матичној школи у Карајукића Бунарима

Професор немачког језика

са 65% норме, за рад у матичној школи у Карајукића
Бунарима и ИО у Расну

Професор руског језика

са 20% норме, за рад у матичној школи у Карајукића
Бунарима

Професор музичке културе

са 50% норме, за рад у матичној школи у Карајукића
Бунарима и ИО у Расну

Помоћни радник - хигијеничар

са 50% норме, за рад у ИО у Буђеву
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању. За хигијеничара - доставити диплому стеченог образовања - основно образовање. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 2 и 3 Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и посебне услове
предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: диплому о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа, лекарско уврење се прилаже по
доношењу одлуке о избору, пре закључења уговора о раду. Сва документа се
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Овера истих не може бити
старија од 6 месеци.

П р о ку п љ е
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама и да испуњава услове прописане
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36А
тел. 027/381-534

Васпитач

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), васпитач у складу са законом; услови предвиђени чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна
докумантација: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - установа прибавља службеним путем, уверење о психофизичкој и здравственој способности
за рад са децом (подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду).
Пријаве са потребном документацијом, са назнаком: „За конкурс“, у затвореној
коверти, слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

Професор психологије

за 40% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани психолог - мастер и мастер психолог.

Стручни сарадник - психолог

за 60% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани психолог, професор психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани психолог, смер
школско - клинички, дипломирани психолог - мастер и мастер психолог.

Стручни сарадник - педагог
за 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани педагог - мастер
и мастер педагог.

Професор математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани математичар за математику економије, професор математике
и рачунарства, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи
геометрије), дипломирани информатичар, дипломирани професор математике
- мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), професор математике
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, мастер математичар, мастер професор математике. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом
из предмета: Геометрија или Основи геометрије). Кандидати треба да поред
општих услова испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилник о степену образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13), да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа),
да су држављани РС, да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Уз пријаву са кратком биографијом доставити доказе о испуњености
услова у оригиналу или као оверене фотокопије: извод из матичне књиге рођених, диплому о степену стручне спреме, уверење о држављанству, лекарско
уверење (подноси се пре закључивања уговора о раду). Пријаве доставити на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ
„ТИХОМИР СТАНКОВИЋ“
18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен филозофски факултет, звање:
дипл. педагог; испуњавање услова предвиђених чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да
испуњава и следеће посебне услове предвиђене Статутом Радничког универзитета „Тихомир Станковић“: висока стручна спрема, најмање три године радног
искуства у струци, да није осуђиван за кривично дело против привреде и службене дужности. Уз пријаву на конкурс доставити следеће доказе о испуњености
услова: биографију кандидата, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију), исправе из
којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство (уговори, потврде, решења и друга акта), потврду суда да кандидат
није осуђиван за кривично дело против привреде и службене дужности, план и
програм рада Радничког универзитета „Тихомир Станковић“ за 4 године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Смедерево
ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ“
11317 Лозовик
тел. 026/831-741

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за 10%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, држављанство РС, извод из матичне књиге
рођених, 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; испуњени услови прописани Правилником о врсти стручне спреме
наставника, васпитача и стручних сарадника у ОШ („Просветни гласник“, број
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09, 3/10) и услови предвиђени чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник српског језика

за 30% радног времена, на одређено време до 30.06.2014.
године - програм образовања одраслих
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, траженог занимања.

Наставник српског језика

за 16,6% радног времена, за предмет: Одговорно живљење
у грађанском друштву - програм образовања одраслих, на
одређено време

Наставник математике и дигиталне писмености
за 30% радног времена, на одређено време

Наставник физике

за 9,4% радног времена, на одређено време

Наставник биологије и примењене науке
на одређено време, за 16,4% радног времена

Наставник географије

на одређено време, за 9,4% радног времена
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме.

Наставник предузетништва

на одређено време до 30.06.2014. године, ради извођења
наставе по програму образовања одраслих, за 7,1% радног
времена
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, траженог предмета.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11329 Враново, М. Аврамовића 1
тел. 026/732-227

Хигијеничар - спремачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће
образовање, тј. да имају завршено стручно оспособљавање у трајању од једне
године (I степен), било које врсте; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да приложе: уверење о држављанству Републике Србије, оригинал
или оверену копију (не старије од шест месеци), диплому о стеченом образовању, оригинал или оверену копију (не старије од шест месеци), доказ о знању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да имају одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године или одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника средње стручне школе из области саобраћаја, машинства, електротехнике или металургије или за
педагога или психолога, дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за
директора школе, најмање 5 година рада у школи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, као и да испуњавају
остале услове прописане чланом 120 став 1 Закона, за пријем у радни однос
на пословима наставника, педагога или психолога. Директор се бира на период од 4 године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о
поседовању држављанства Републике Србије - не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених, уверење да имају физичку, психичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, потврду о радном стажу у школи на
пословима образовања и васпитрања, након стеченог одговарајућег образовања и копију радне књижице, доказ да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, радну биографију, оквирни план рада за време мандата и
доказ о поседовању организационих способности (факултативно). Уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Како полагање испита за директора установе из члана 59 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
није организовано, документација кандидата сматраће се комплетном уколико
су остала документа уредно достављена, а изабрани кандидат биће у обавези
да положи испит за директора у законском року.

11320 Велика Плана, 10. октобра 54
тел. 026/515-879

НСЗ Позивни центар

Педагог

0800 300 301
(позив је бесплатан)

на одређено време, за рад у матичној школи у Великој
Плани и издвојеном одељењу у Доњој Ливадици
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб
тел. 026/321-423

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидати су дужни да уз
пријаву приложе: краћу биографију, адресу и број телефона, оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи, уверење о држављанству РС, уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад на пословима за које
конкурише, пре закључивања уговора о раду, уверење од СУП-а о неосуђиваности (прибавља школа). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Наставник - професор српског језика

са 94,44% радног времена (37,78 часова недељно)
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Потребно
је да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања и 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 чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. У складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, наставник мора да има образовање из психолошких,
педагошких и медодичких 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 стицања образовања из става 4 члан 8 горенаведеног Закона реализује
високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као
програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се
уређује високо образовање. У складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 горенаведеног Закона. Послове наставника - професора српског језика може да обавља
лице само уз испуњавање услова за рад прописане чл. 122 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да
поднесу краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис
или фотокопију оверену од стране надлежног органа): уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу, без обзира на датум издавања), диплому о стеченом образовању, ако
је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу (уверења о истом),
доказ да има или да се сматра да има образовање из члана 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ да лице није осуђивано према чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености
услова за рад на наведеним пословима, поднети школи, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Педагог

на одређено време ради замене запосленог постављеног за
вршиоца дужности директора школе
(до престанка дужности)
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Потребно
је да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања и 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 чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Послове стручног сарадника, и то педагога,
може обављати лице које испуњава услове за рад прописане чл. 122 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да поднесу краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа): уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу, без обзира на датум издавања), диплому о стеченом образовању, ако је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу - уверења
о истом. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ
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да лице није осуђивано према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа. У поступку одлучивања о избору
наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним
пословима, поднети школи, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник - професор математике

са 66,67% радног времена (26,67 часова недељно)
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Потребно
је да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања и 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 чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. У складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, 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. Програм стицања образовања из става 4 члан 8 горенаведеног Закона реализује високошколска установа у оквиру акредативног студијског програма или као програм
образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује
високо образовање. У складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 горенаведеног Закона. Послове наставника - професора математике може да обавља лице само
уз испуњавање услова за рад прописаних у чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да поднесу краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис или
фотокопију оверену од стране надлежног органа): уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без
обзира на датум издавања), диплому о стеченом образовању, ако је кандидат
положио стручни испит или испит за лиценцу - уверења о истом, доказ да има
или да се сматра да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о испуњености услова да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да лице није осуђивано према чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс, са доказима
о испуњености услова за рад на наведеним пословима, поднети у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник - професор физичког васпитања
са 10% радног времена (4 часа недељно)

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Потребно
је да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања и 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 чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. У складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 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. Програм стицања образовања из става 4 члан 8 горенаведеног Закона
реализује високошколска установа у оквиру акредативног студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима
којима се уређује високо образовање. У складу са чланом 121 став 10 Закона
о основама система образовања и васпитања, наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 горенаведеног Закона. Послове наставника - професора физичког васпитања може
да обавља лице само уз испуњавање услова за рад прописаних у чл. 122 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас кандидати
су дужни да поднесу краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа): уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу, без обзира на датум издавања), диплому о стеченом образовању, ако је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу - уверења
о истом, доказ да има или да се сматра да има образовање из члана 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о испуњености
услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да лице није
осуђивано према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
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и васпитања - прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве на
конкурс, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима,
поднети у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Радник на одржавању хигијене, чистоће
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Брана Јевтић“ у Кусатку. Потребно
је да кандидат има одговарајуће образовање у складу Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Брана Јевтић“ у Кусатку, 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. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да поднесу краћу
биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију
оверену од стране надлежног органа): уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на
датум издавања), доказ о стеченом образовању. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, поднети у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Сомбор
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Наставник математике
за 97% радног времена

Наставник основа животне средине
за 26,45% радног времена

С р е м с ка Мит р о в ица
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „ПОЛЕТАРАЦ“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Васпитач

на одређено време до повратка одсутног запосленог преко
60 дана
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, у складу са Законом.

Медицинска сестра - васпитач

са децом узраста две до три године, на одређено време до
повратка одсутне запослене (преко 60 дана)
УСЛОВИ: лице које има средње образовање-медицинска сестра-васпитач и
лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије), на којима
је оспособљено за рад са децом јасленог узраста-васпитач.

Спремачица

на одређено време до повратка одсутне запослене (преко
60 дана)

Сервирка

на одређено време до повратка одсутне запослене (преко
60 дана)
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Наставник техничког образовања

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, да имају држављанство Републике Србије, да знају језик на ком
се остварује васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија који не могу да буду старији
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија са холограмом), оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању. Доказ који се односи на психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом, подноси се пре закључења уговора о
раду, а доказ који се односи на неосуђиваност кандидата - прибавља установа.
Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе информације могу се добити
на број телефона: 022/479-137.

Наставник хемије

ОШ „VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“

Наставник одговорног живљења у грађанском
друштву
за 8,1% радног времена

УСЛОВИ: савладан Интегрални програм обуке за остваривање функционалног
основног образовања одраслих, предвиђен Правилником о врсти образовања
наставника који остварују наставни план и програм функционалног основног
образовања одраслих, који је донео министар просвете.

Наставник математике

на мађарском језику, за 56% радног времена
на мађарском језику, за 20% радног времена
на мађарском језику, за 15% радног времена

Наставник физике

на мађарском језику, за 15% радног времена
УСЛОВИ: У складу са одредбама чл. 133 Закона о основама система образовања
и васпитања, уговором о раду са изабраним кандидатом који има лиценцу за
наставника може бити уговорен пробни рад од 6 месеци. Ако изабрани кандидат нема лиценцу за наставника, биће му понуђен уговор о раду на одређено
време - у својству приправника, знање мађарског језика.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; степен стручне спреме прописан
чл. 8 Закона о оснаовама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13); врста стручне спреме: висока или друга врста стручне
спреме прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003,
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10); психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца или за неко од кривичних дела наведених у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати треба да
приложе оверене фотокопије следећих докумената: уверење о држављанству;
диплому о стеченој стручној спреми; за наставу на мађарском - доказ о знању
мађарског језика на ком се обавља образовно - васпитни рад; за наставнике
са савладаним Интегралним програмом обуке за остваривање функционалног
основног образовања одраслих - доказ о савладаном Интегралном програму
обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих. Пријаве
уз које се не доставе сви горенаведени документи сматраће се непотпуним.
Пријаве које се доставе након наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се
могу достављати лично или препорученом пошиљком.

Бесплатна публикација о запошљавању

22423 Грабовци, Главна 40
тел/факс: 022/450-060, 450-603

Наставник биологије
са 40% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник руског језика
са 44% радног времена

Школски психолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Пријављени кандидати, поред општих услова предвиђених Законом
о раду морају да испуњавају и посебне услове предвиђене у члану 120 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013) и да имају одговарајуће образовање (одговарајућу
врсту и степен стручне спреме) у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да поседују 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 на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о
неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Поседовање психичке, физичке 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 о степену и
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врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, као и
овим конкурсом: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених - не старије од
шест месеци; уверење од суда да се против кандидата не води истрага, нити да
је подигнута оптужница. Сва документа подносе се у оригиналу или у овереним
фотокопијама. Пријаве са наведеном документацијом слати на горенаведену
адресу. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „22. ЈУЛ“

22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/500-307

Наставник руског језика

са 8 часова у настави недељно
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност; мастер филолог(студијски програм или главни предмет/профил руски
језик); мастер професор језика и књижевности(студијски програм или главни
предмет/профил руски језик).

Особа за контакт: административни радник - Маријана Врготић.

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више, односно високо образовање за
васпитаче, стечено на студијама првог степена (основне струковне или основне
академске студије), студијама другог степена или студијама у трајању од три
године (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке студије); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; држављанство 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 на конкурс приложити: биографске податке; диплому о завршеној школи; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности
се подноси након одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Извод из
казнене евиденције прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за васпитача“. Особа за
контакт: административни радник - Маријана Врготић.

Наставник математике

са 16 часова у настави недељно
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 акдемско 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: 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. Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат достави оригинале или оверене копије следећих докумената: дипломе и уверења о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ДЕЧИЈА УСТАНОВА „ДЕЧИЈА РАДОСТ“
22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322

Кувар
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће средње образовање (III степен, образовни профил: кувар); поседовање психичке, физичке и здравствене способности; држављанство 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 на конкурс приложити: биографске податке; диплому о завршеној школи; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности се подноси након
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за кувара“.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ОСНОВНА ШКОЛА
„РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА“
22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-497

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема у наведеном занимању, у складу са чланом
2 - разредна настава, Правилником о врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13), без обзира на радно искуство, испуњеност услова из чл. 120 и чл. 8 став
4 Закона основама система образовања и васпитања, рад се одвија у две смене.

Наставник историје

на одређено време, са 25% радног времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема у наведеном занимању, у складу са чланом 3
тачка 6 - историја, Правилником о врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13), без обзира на радно искуство, испуњеност услова из чл. 120 и чл. 8 став
4 Закона основама система образовања и васпитања, рад се одвија у две смене.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
оригинал исправу коју издаје високошколска установа, а којом се доказује да је
кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно да је на студијама положио испите из психологије и педагогије, у складу са чланом 121 став 10 овог Закона. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања, поштом или непосредно секретаријату школе, у времену од
08,00 до 14,00 часова.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
22320 Инђија, Цара Душана 2
тел. 022/561-661, 561-404

Ложач

пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа по Закону о раду
РС, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: завршен III или IV
степен стручне спреме, машинске струке, положен стручни испит за руковање
енергетским постројењем - котлова за централно грејање преко 0,49 бара или
преко 383 К, без обзира на врсту горива и начин сагоревања, општа здравствена способност, држављанство Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца (члан 120 Закона о основама система
образовања и васпитања). Кандидат треба уз молбу да приложи следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеном III или IV степену стручне
спреме, машинске струке, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за руковање енергетским постројењем - котловима за центално грејање,
уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење о општој здравственој способности прибавља се пре закључења уговора о раду, уверење о
некажњавању прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве се подносе на адресу школе или непосредно у школи.
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ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ“
24220 Чантавир, Трг слободе 2

ОБАВЕШТЕЊЕ

Професор српског језика као нематерњег језика

У публикацији „Послови“ број 543, од 13.11.2013. године, дошло је
до штампарске грешке, услед које су огласи са страна 74, 75, 76 и 77,
Суботица, поново одштампани на странама 78, 79 и 80. Овим путем се
извињавамо оглашивачима.

са 67% радног времена, за рад на мађарском наставном
језику

ДОПУНА ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Конкурс објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: професор немачког језика, за рад у нижим одељењима која наставу похађају на српском и мађарском наставном језику,
допуњује се и треба да гласи: професор немачког језика за рад у
нижим одељењима која наставу похађају на српском наставном језику и одељењима која наставу похађају на мађарском наставном језику, са 40% норме. Остали делови конкурса остају непромењени.

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ“

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има држављанство РС; да
има одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања), на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да кандидат испуњава услове за наставника основне школе или за педагога или психолога; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора; најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе
у школу сваког радног дана, у времену од 07,00 до 14,00 часова или поштом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији; оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; радну
биографију; доказе о поседовању организационих способности (факултативно).
Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.

ОШ „СВЕТИ САВА“

24000 Суботица, Аксентија Мародића бб
тел. 024/692-120

Административно-финансијски радник
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба
да испуњава и услове прописане Законом о основама система образовања и
васпитања, да поседује одговарајући степен стручне спреме (IV степен стручне
спреме, средња економска школа-финансијски смер) и да има држављанство
Републике Србије. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Уз пријаву приложити
доказе о стеченом образовању и уверење о држављанству РС. Пријаве слати
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

за рад на мађарском наставном језику

Професор српског језика као нематерњег језика
Професор немачког језика као другог старног
језика
за рад на српском и мађарском наставном језику
2 извршиоца

Професор или наставник музичке културе

за рад на српском и мађарском наставном језику

Професор или наставник ликовне културе

за рад на српском и мађарском наставном језику

Професор физике

са 90% радног времена, за рад на српском и мађарском
наставном језику

Професор математике
са 89% радног времена

Професор математике

за рад на мађарском наставном језику

Професор математике

са 78% радног времена, за рад на мађарском наставном
језику

Професор физичког васпитања

са 70% радног времена, за рад на српском и мађарском
наставном језику

Професор техничког образовања

за рад на мађарском наставном језику
2 извршиоца

Професор техничког образовања

са 50% радног времена, за рад на српском и мађарском
наставном језику

Дефектолог

за рад на мађарском наставном језику
2 извршиоца

Школски педагог

за рад на српском и мађарском наставном језику

Професор мађарског језика и књижевности

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Професор енглеског језика у нижим разредима
за рад на српском и мађарском наставном језику, на
одређено време до повратка раднице са одсуства

Професор енглеског језика

са 89% радног времена, за рад на српском и мађарском
наставном језику, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства

Професор историје

за рад на српском и мађарском наставном језику, на
одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да има
одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“,
бр. 11/12), образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
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правноснажном пресудом осуђен за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
(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). Уз пријаву на конкурс приложити: биографију,
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (оверен препис или оверена фотокопија дипломе), 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, доказ о држављанству, доказ о знању на ком
се остварује образовно-васпитни рад, извод из матичне књиге рођених. Избор
се врши након претходне психолошке процене способности кандидата за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, изабрани кандидат подноси пре закључивања уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности кандидата за горенаведена кривична дела прибавља школа. Пријаву са доказима о испуњавању услова за заснивање радног
односа и биографијом, доставити на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

ОШ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24223 Нови Жедник, Теслина 1

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарски преглед) и доказ о психолошкој процени
за рад са децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о завршеном образовању према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија). Доказ о неосуђиваности прибавиће школа по
службеној дужности, уверење о лекарском прегледу се доставља пре закључења уговора, а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака, на захтев школе. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс
слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЂУРО САЛАЈ“

24000 Суботица, Петефи Шандора 19
тел. 024/525-743

Професор математике
са 86% радног времена

Професор математике

са 89% радног времена, за наставу у одељењима на
мађарском наставном језику

Професор физике

са 60% радног времена

Професор физике

са 30% радног времена, за наставу у одељењима на
мађарском наставном језику

Професор енглеског језика

други циклус образовања, са 44% радног времена, за
наставу у одељењима на мађарском наставном језику

Професор ликовне културе

са 25% радног времена, за наставу у одељењима на
мађарском наставном језику
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Професор мађарског језика

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
одсутне запослене, за рад у одељењима на мађарском
наставном језику

Професор информатике

са 20% радног времена, на одређено време до повратка
одсутне запослене, за рад у одељењима на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): за наведена радна места: одговарајуће образовање, сходно Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/13). Наставник мора да има и образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона,
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није правноснажном пресудом осуђиван 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: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом у току студија или
након дипломирања (од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова), које издаје високошколска
установа у складу са студијским програмом по коме је кандидат стекао одговарајуће образовање или доказ да је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или оверену фотокопију о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, за рад на језику националне мањине, у складу са законом. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду, док
доказ о неосуђиваности кандидата за горенаведена кривична дела прибавља
школа. Пријаву са доказима о испуњавању услова за заснивање радног односа
на наведеним радним местима и биографијом, доставити на адресу школе. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Ша б ац
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

Школски психолог

на одређено време, најдуже до краја школске 2013/2014.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање, односно VII степен стручне спреме у складу са чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да имају психичку, физичку и
здравствену способност (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат
који буде изабран, пре закључивања уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ о томе прибавља школа по
службеној дужности); држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Кандидати уз пријаву треба
да доставе следећа документа: оверену фотокопију сведочанства о завршеном
основном образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на бројеве телефона: 015/334-910, 334-911.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве
клијената
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Наставник разредне наставе

са лиценцом или приправник, за рад у издвојеном одељењу
у Совљаку
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да има и
одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), и то: 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 географије

са лиценцом или приправник, са 45% радног времена, на
одређено време до повратка лица са функције директора
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да има и
одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), и то: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професр 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 биографије и географије, мастер професор географије
и информатике, дипломирани географ-прострони 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.

Стручни сарадник-педагог

са лиценцом или приправник, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да има и
одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), и то: професор педагогије, дипломирани педагог-општи смер или смер школске педагогије,
дипломирани школски педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер педагог,
дипломирани педагог-мстер.

Наставник математике

са лиценцом или приправник

Наставник математике

са лиценцом или приправник, са 44% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да има и
одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачуноводство и
информатику, дипломирани математичар информатичар, професор математике
и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани математичар-математика финансија (са изборним предметом:
Основни 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 математичар (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије-математике, професор географије-математике, професор физике, професор биологије, професор математике-теоријско усмерење, професор
математике-теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар.

Наставник немачког језика

са лиценцом или приправник, са 66% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да има и
одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и

Бесплатна публикација о запошљавању

Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), и то: 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 енглеског језика
са лиценцом или приправник

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да има и
одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), и
то: професор, односно дипломирани филиог за енглески језик и књижевност,
дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и
књижевности(студијски програм или предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог англиста-мастер.

Наставник српског језика

са лиценцом или приправник, са 44% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да има и
одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), и
то: 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-васоитни 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 за националне мањине; професор српског језика и српске књижевности; дипломирани
компаратиста, мастер филолог (студијски програм: српски језик и књижевност,
српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм: српски језик и књижевност, српска
књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика),
филологија, модули: српски језик и српски језик и компаративна књижевност).
ОСТАЛО: Кандидати морају имати: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа није
у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
20.11.2013. | Број 544 |
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ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174
е-mail: info@spu.еdu.rs
www.spu.еdu.rs

Професор српског језика и књижевности
са 58% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; 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 српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска филологија и Српски језик и лингвистика); мастер професор језика
и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност и Српска
књижевност и језик); мастер филолог (Студијски програм: Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програм: Српски језик и књижевност).

Наставник практичног рада, образовни профил:
фирмописац - калиграф
са 37% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани графичар, академски графичар - ликовни педагог, дипломирани графичар-професор ликовне културе,
дипломирани графички дизајнер, лице са завршеним факултетом примењених
уметности-дипломирани графичар, лице са завршеним факултетом ликовних
уметности, графички одсек.
ОСТАЛО: у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - мастер академских студија,
специјалистичких академских студија или специјалистичких струковних студија,
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године. Пријаве са биографијом и документима (оверена фотокопија дипломе - уверење о
завршеном образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству) доставити Школи примењених уметности, на горенаведену адресу.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПУ „СЛАВА КОВИЋ“

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3
Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: спремачица, мења се у погледу места рада, тако да
уместо: Богатић, треба да стоји: Бадовинци. Остали услови су непромењени.

У жице
ОСНОВНА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

Наставник математике
са 89% радног времена
2 извршиоца

Наставник математике
са 22% радног времена

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у ИО Златибор
2 извршиоца

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у ИО Јабланица
УСЛОВИ: у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Посебни услови: у складу са чланом 8 став 1-4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању; високо образовање на
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основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису о високом
образовању који се примењивао до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са ЕСПБ; да испуњава услове сходно Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/12). Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о поседовању одговарајућег 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; доказ
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (доставити пре закључивања уговора о раду). Уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Пријаве слати на адресу школе, на број факса: 031/831-268 или лично у
секретаријат школе. Све фотокопије докумената морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Асистент за ужу научну област Методика наставе
музичке културе и ужу уметничку област Музичка
култура
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија на музичкој академији завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који
показује смисао за наставни рад; могућност продужења рада на још 3 године;
асистент за предмете: Методика наставе музичке културе 1, Методика наставе музичке културе 2, Савремени токови методике наставе музичке културе,
Стилови у музици, Теоријске основе музичке уметности, Савремени токови
методике музичког васпитања, Хор и оркестар 1, Хор и оркестар 2. Пријаве
са потпуном документацијом подносе се на горенаведену адресу. 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„МИОДРАГ В. МАТИЋ“
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690

Соматопед

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; мастер дефектолог који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација са моторичким поремећајима; дипломирани дефектолог-мастер који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација са моторичким поремећајима; 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 и едукатора за вишекоструку
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 едукатора за вишекоструку ометеност. Пријаве са потпуном документацијом: извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству (до 6 месеци); оверена копија 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.
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ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“
31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/560-070

Васпитач у припремном предшколском програму

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће више, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) - васпитач у складу са Законом о предшколском васитању
и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/10); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 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; држављанство РС. Уз
пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (до 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 или
да је у току студија положио испит из психологије и педагогије или је положио
испит, односно испит за лиценцу (члан 8 став 4 и члан 121 став 9 и 10 Закона о
основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 55/13). Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

Ва љ е в о
ОШ „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ“
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Голој Глави, са 89% радног
времена

Наставник физике

са 60% радног времена, за рад у матичној школи у
Бранковини и у издвојеном одељењу у Голој Глави, на
одређено време до 20.06.2014. године

Наставник ликовне културе

подноси пре закључења уговора о раду. Потврду да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Сви
докази се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији, а уверења не
могу бити старија од шест месеци.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник српског језика
са 35% радног времена

Наставник права, устава и права грађана
са 35% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник основа услуживања и вежби
са 54% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно члану 8 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник физике

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник музичког васпитања

са 10% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник групе предмета машинске струке

са 65% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер.

са 20% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
у Голој Глави, на одређено време до повратка одсутног
запосленог

Наставник практичне наставе машинске струке

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидати треба да су стекли одговарајуће високо образовање и да испуњавају услове сходно члану 8 и члану
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), као и услове предвиђене Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13).

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно члану 8 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, предвиђен системетизацијом радних места
у основном образовању, са завршеном обавезном уводном обуком за педагошког асистента при Министарству просвете.

Помоћни радник

за рад у издвојеном одељењу школе у Голој Глави
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, предвиђен систематизацијом радних места у
основном образовању, са уговореним пробним радом од шест месеци.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, доставити: доказ о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ
о положеном стручном испиту, тј. испиту за лиценцу, да кандидат зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад - доказује се дипломом о стеченој стручној спреми или уверењем о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе, а за радно место педагошког
асистента - доставља се и сертификат Министарства просвете о завршеној обавезној уводној обуци за педагошког асистента. Проверу психофизичких способности кандидата, као и доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака, а лекарско уверење се

Бесплатна публикација о запошљавању

са 40% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати испуњавају и остале услове прописање чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 1/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 44/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08,
5/11, 8/11). Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију дипломе о стеченом
високом образовању, оверену копију уверења да има држављанство Републике Србије и оверену копију извода из матичне књиге рођених. Пријаве слати
поштом на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник музичке културе

са 20% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања, као и остали услови прописани чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/11, 14/13). Уз пријаву
кандидат доставља: оверену копију дипломе о стеченом високом образовању,
оверену копију уверења да има држављанство Републике Србије и оверену
копију извода из матичне књиге рођених.
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ИЗМЕНА ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, за радно
место: професор информатике и рачунарства, са 40% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. године, мења се у погледу назива радног места, и уместо наведеног треба да стоји: професор информатике и рачунарства, са 40% радног времена. У осталом делу оглас
је непромењен.

В рање
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17526 Доњи Стајевац

Помоћни радник

за рад у издвојеном одељењу Голочевац, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: завршена основна школа; да је кандидат 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 члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
17512 Стубал
тел. 017/484-331

Наставник разредне наставе

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

Наставник математике
Наставник историје
за 10 часова недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу стручне спреме по
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, услове за обављање образовно-васпитног рада из члана 8 и услове
за заснивање радног односа прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
уверење о држављанству, диплому о степену и врсти стручне спреме, извод из
матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник српског језика

са 38,88% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције директора школе

Наставник српског језика

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције помоћника директора, а најдуже до
31.08.2014. године

Наставник музичке културе

са 5% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Наставник ликовне културе

са 95% радног времена, на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: општи услови прописани законом и услови одређени чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће образовање
утврђено чл. 8 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад
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са децом и ученицима; 3. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије.
Кандидат уз пријаву подноси доказе о испуњености услова из тачке 1 (оверена
фотокопија дипломе или уверења о дипломирању, са потврдом о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) и тачке 4 (оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених). Пожељно је да кандидат уз пријаву поднесе и уверење из тачке 3 (не
старије од 6 месеци). Доказ из тачке 2 (лекарско уверење) - изабрани кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са краћом биографијом
и доказима о испуњености услова огласа и са обавезним контакт телефоном,
слати на адресу школе. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потпуне
документације неће се разматрати. Ближе информације о огласу могу се добити
на бројеве телефона: 017/404-220 и 411-623.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17525 Трговиште
тел. 017/452-254

Наставник математике
Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника са функције
директора школе

Наставник музичке културе
са 90% радног времена

Наставник физике

са 20% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 20% радног времена

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
са 80% радног времена

Наставник географије
са 30% радног времена

Наставник разредне наставе

2 извршиоца - један за рад у издвојеном одељењу Широка
Планина, и један за рад у продуженом боравку, на
одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 8 Закона
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/25 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 вапитања),
кадидат мора да има и 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 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
дициплина 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. Докумета се достављају у
оригиналу или у овереној копији, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ и
иста се по окочању конкурса не враћају кадидатима. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључивања 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
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Наука и образовање
казнене евидеције, у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о осовама 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“.

ОШ „МЛАДОСТ“

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Радник на одржавању чистоће

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „31. ЈАНУАР“
17500 Врање, Партизанска 17а
тел. 017/423-334

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високу школску спрему, односно VII степен стручне
спреме, да поседује организационе способности за обављање пословодне функције, да није осуђиван за кривична дела против службене дужности која га чине
неподобним за обављање ове функције, да је држављанин Републике Србије,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад. Пријава на конкурс
треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о посебним областима знања. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, диплома о стручној спреми, докази којима се потврђују
стручна знања и способности, доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута
оптужница, доказ да није осуђиван, кратак преглед биографских података. Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације (члан 36 став 2 Закон о култури РС бр.
72/2009). Пријава на конкурс подноси се у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Пријаве и докази који
се прилажу уз пријаву подносе се у писаном облику, препорученом пошиљком
или лично на адресу: Историјски архив „31. јануар“, 17500 Врање, Партизанска
17/а, писарница - „За јавни конкурс - избор директора Историјског архива „31.
јануар“. Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока из
тачке 4 овог конкурса изврши избор кандидата који испуњавају услове за избор
и предлог достави оснивачу. Оснивач именује директора установе на основу
прелога Управног одбора установе. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или у овереној фотокопји, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање предвиђено
Правилником о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Младост“ у
Вршцу број 487/1 од 17.09.2013. године, односно да је завршио основну школу;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; 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 и диплому или уверење о стеченој стручној спреми.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке
о избору, а пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од
истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом, на горенаведену адресу. Детаљније
информације могу се добити на број телефона: 013/830-721.

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-003

Наставник немачког језика
са 8 часова недељно

Наставник српског језика

В р ш ац
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058
тел/факс: 013/807-589

Наставник математике

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

Спремачица
УСЛОВИ: За радно место наставника математике - 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 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Кандидат
који је стекао образовање по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10.09.2005. године дужан је да достави потврду да ли се ради о студијама првог или другог степена, са своје високошколске установе, да има врсту
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, 8/11, 9/13), 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 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
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина од најмање 30+6 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију). За
радно место спремачице - завршена основна школа - I степен стручне спреме.
Потребно је доставити следећу документацију: пријаву на конкурс, фотокопију
дипломе - оверена, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, подноси кандидат који буде изабран,
а пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани у складу са законом - прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Сва уверења,
осим новог обрасца извода из матичне књиге рођених са холограмом и копије
дипломе, не смеју бити старија од 6 месеци и документа морају бити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“,
лично или препорученом поштом.

Бесплатна публикација о запошљавању

са 17 часова недељно

Наставник математике
са 16 часова недељно

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: наставници - одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 07/09, 52/11 и 55/13) и врста стручне
спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 05/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09, 09/09, 3/10 и 11/12); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
психофизичка способност за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву
кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси
изабрани кандидат, пре заључења уговора о раду). Доказ из тачке 3 услова прибавља школа по службеној дужности. Доказ из тачке 5 - прибавља школа
у току поступка одлучивања о избору наставника и васпитача, тако што након
извршеног ужег избора упућује кандидате на проверу психофизичких способности. Документа која немају трајну важност не могу бити старија од шест месеци. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Број телефона за додатне информације: 013/865-003. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба за запошљавање

Обука за активно тражење посла

Информисаност
сигурност
самопоуздање
20.11.2013. | Број 544 |
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Наука и образовање

ОШ „МАРКО СТОЈАНОВИЋ“
26348 Врачев Гај, Марка Стојановића 222
тел. 013/856-197

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања и васпитања, са 16
часова недељно непосредног рада са ученицима, за рад у
Врачев Гају, Банатској Паланци, Кајтасову и Црвеној Цркви
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђено је чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): 1) професор одговарајућег страног језика; 2)
професор разредне наставе; 3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; 4) дипломирани школски педагог или школски психолог; 5)
дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6) наставник одговарајућег
страног језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи; 7) наставник
одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима
из области образовања или лиценцом за наставника; 8) наставник разредне
наставе; 9) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у
основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе; 10)
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 11) професор
разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује
уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12) дипломирани библиотекар - информатичар; 13) мастер филолог; 14) мастер професор језика и књижевности; 15) мастер учитељ; 16) дипломирани учитељ - мастер; 17) мастер
учитељ који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 18) дипломирани учитељ - мастер који
је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ
- Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког
европског оквира; 19) мастер библиотекар - информатичар. Лица из тач. 2, 4,
5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица
из тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски
програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о
положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је
виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење
наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања
имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм
или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући 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. Кандидати морају да знају језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад (у ОШ „Марко Стојановић“ Врачев Гај образовно-васпитни рад остварује се на српском језику). 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. Програм за стицање образовања из овог става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог 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.

Спремачица - помоћни радник

за рад у издвојеном одељењу у Црвеној Цркви

образовно-васпитни рад, тј. српском језику или да су положили испит из тог
језика (српског језика) по програму одговарајуће високошколске установе (само
за посао наставника), доказ (потврду или уверење) 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 да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу (само за посао
наставника). Документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији
и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Доказ из казнене евиденције у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа. У поступку одлучивања о
избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима (ову проверу врши надлежна служба за послове запошљавања). Доказ о здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), доставља се
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

Зајечар
ГИМНАЗИЈА

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник математике

на одређено време, замена раднице на породиљском
боловању
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања - кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из горенаведених дисциплина; да има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник СРС - Просветни
гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 3/2003, 4/2004, 11/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да поред краће биографије, доставе у оригиналу или у овереном препису - фотокопији следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; диплому или уверење о стеченом образовању; лица која су стекла академско звање мастер у обавези су да доставе и
уверење или диплому о претходно завршеним академским студијама из математике; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће
високошколске установе или уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат
није стекао средње и високо образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним
путем. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати у предвиђеном року, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Најкраћи пут
до посла

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђено чл. 44 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Марко Стојановић“ Врачев
Гај, бр. 495 од 31.08.2010. године и бр. 480 од 31.08.2013. године, и то: послове
спремачице - помоћног радника може да обавља лице са завршеном основном
школом.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: да су држављани Републике Србије, да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
нису правноснажном пресудом осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидати прилажу: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (на новом образцу), доказ о стручној спреми, тј.
оверену фотокопију дипломе или сведочанства о стеченом образовању, доказ
да су средње, више или високо образовање стекли на језику на ком се изводи
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Наука и образовање

ОШ „9. СРПСКА БРИГАДА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-335

Наставник математике

за 22,22% радног времена (4 часа недељно)

Наставник хемије

чивања о избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидата који
буду испуњавали услове конкурса и који ће бити упућени на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања у Зајечару, применом стандардизованих поступака, у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. О месту и датуму
провере биће обавештени по истеку рока за подношење молби. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

за 10% радног времена (2 часа недељно)

Наставник техничког и информатичког образовања
за 50% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

Наставник изборног предмета информатика и
рачунарство
за 55% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање, 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). Кандидат
уз молбу прилаже: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију, не старији од 6 месеци), 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
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(важи за наставнике), доказ да је стекао високо образовање на српском језику
или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - важи за наставнике. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) - изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- школа прибавља по службеној дужности. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Помоћни радник

за рад у издвојеном одељењу у Бачевици, за 75% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме за наведено занимање. Кандидат
уз молбу прилаже: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију, не старији од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, школа прибавља по службеној
дужности. Пријаве слати на адресу школе са назнаком: „за конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Рок за подношење молбе
је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ДУБРАВА“

19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб
тел. 019/739-606

Наставник математике

на одређено време до краја школске године, са 90% радног
времена, за рад у издвојеном одељењу школе у Минићеву

Наставник математике

на одређено време до краја школске године, са 66% радног
времена, за рад у издвојеном одељењу школе у Кални

Професор или наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/96...3/10); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлу-

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ДУБРАВА“

19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб
тел. 019/739-606

Наставник руског језика

са 33% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
школе у Кални

Наставник француског језика

са 22% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
школе у Минићеву
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/96...3/10); 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених; доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидата који буду испуњавали услове конкурса и који ће бити
упућени на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања у Зајечару, применом
стандардизованих поступака, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. О месту и датуму провере биће обавештени по истеку рока
за подношење молби. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

З р ења н и н
ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“
Лукићево, Бранка Радичевића 8

Школски педагог

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова школског педагога може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
образовања - VII степен стручне спреме, високо образовање: професор педагогије; дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; дипломирани педагог; мастер педагог;
дипломирани педагог - мастер; 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,
положени испити на студијама из психологије и педагогије. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених; оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита); оверен препис или оверену
фотокопију лекарског уверења да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, оверен препис или оверену
фотокопију исправе коју издаје високошколска установа, а којом се доказује
да су кандидати стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да су на студијама положили испите из педагогије и психологије
у складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од
дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве слати на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 023/875-017.
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Наука и образовање

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2

Наставник руског језика

у другом циклусу основног образовања и васпитања, са
44% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене чл. 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), чл. 8, 120,
121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), као и одредбама Правилника
о организацији и систематизацији послова у ОШ „Доситеј Обрадовић“ Фаркаждин; да кандидат има 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
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. На основу члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у предметној настави руског језика може да
изводи лице које је стекло високо образовање: професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил руски језик). Лице
из наведеног члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. 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 ово образовање. Кандидат треба
да приложи: пријаву на конкурс; оверену копију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству; доказ о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (потврда-уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно положеним испитима или оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Уколико
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. У
поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника,
директор врши ужи избор кандидата које 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 у року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава са
доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурсна
документација се не враћа. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Српска Црња, Краља Александра 63

Наставник немачког језика

за извођење наставе у другом циклусу основног
образовања и васпитања, на српском наставном језику, са
88% 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“, бр. 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 и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013), односно да има одговарајуће образовање
прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 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,
као и 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.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. За ближе информације обратити се на број телефона:
023/811-007.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих
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НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Остала сам без посла и од 1. децембра 2008. године сам на евиденцији
незапослених НСЗ. Примала сам новчану накнаду до 1. децембра 2009.
године. Када ми је истекло то право почела сам да уплаћујем доприносе
за пензионо и инвалидско осигурање. Сада имам 29 година и три месеца
стажа проведених на раду и 4 године стажа који сам сама уплаћивала.
Имам 56 година. Да ли имам право на новчану накнаду када ми буду
преостале две године до испуњавања једног од услова за одлазак у пензију? Знам да морам да будем у радном односу, али колико дуго? Рекли
су ми да је то годину дана, али тешко је у мојим годинама наћи послодавца који ће вас запослити на дужи период. Нуде се само послови на
одређено време.
Одредбом члана 77 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
прописано је да незапослени коме је престало или истекло право на новчану накнаду
може ово право поново остварити под условом да поново испуни услове за стицање
права, с тим да се у стаж осигурања не урачунава стаж за који је већ остварено право
на новчану накнаду. Под условима се подразумевају услови који се односе на потребну
дужину стажа осигурања од 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18
месеци, услови који се односе на основ престанка радног односа, односно осигурања
као и услови који се односе на рокове за пријављивање на евиденцију и подношење
захтева за новчану накнаду. Из наведеног произилази да је неопходно испунити услов
од 12 месеци радног стажа непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци да
бисте уопште могли да остварите право на новчану накнаду. Није од значаја да ли
лицу недостаје мање или више од две године до испуњавања првог услова за одлазак
у пензију. Детаљније се о условима и начину остваривања права на новчану накнаду
можете информисати на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509
Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Тренутно сам запослена на одређено време. Уговор ми истиче 1. јуна
2014. године. Имаћу 33 године и девет месеци радног стажа, а 21. јуна
ћу напунити 56 година. Занима ме да ли ћу тада моћи да остварим право на новчану накнаду у трајању од две године, до пензије.
Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, прописано је да новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца, уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у
складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године.
Услови за остваривање права цене се на основу прописа којима се регулишу права
из пензијског и инвалидског осигурања, а који су важећи на дан престанка радног
односа, што значи да приликом решавања по захтеву за новчану накнаду Национална
служба за запошљавање проверава да ли ће незапослени о чијем се праву одлучује у
наредне две године испунити услов за остваривање права на пензију. Приликом овог
обрачуна узимају се у обзир и законске норме за које се зна када ће почети да се примењују. Према сада важећим прописима, жене испуњавају услов за остваривање права на старосну пензију са навршених 60 година живота и минимално 15 година стажа
осигурања. Други услов је за 2014. годину - 35 година и 8 месеци стажа осигурања и
53 године и 8 месеци живота, за 2015. годину - 36 година стажа осигурања и 54 године живота и за 2016. годину - 36 година и 4 месеца стажа осигурања и 54 године и 6
месеци живота. Из наведеног произилази да ви, рачунајући од 01.06.2014. године као
потенцијалног датума престанка радног односа, у наредне две године нећете испунити услов за остваривање права на пензију.
У процесу сам развода. Отишла сам од куће без здравствене књижице, а
осигурана сам преко супруга. Када могу да извадим нову књижицу као
незапослено лице? Шта ми је потребно од докумената? Да ли могу и пре
развода да извадим своју здравствену књижицу?
Ово је питање за Републички фонд здравственог осигурања. Најбоље би било да се
обратите надлежној филијали РЗЗО.
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Бесплатан онлајн курс предузетништва за младе

ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА БИЗНИС

За само десет дана, колико је позив за пријављивање био отворен, скоро 2000 младих
из целе Србије пријавило се за нову подршку програма „Бизних младих Србије“. Упркос
најављеном ограничењу броја пријава, свима који испуњавају услове позива биће
омогућено да похађају курс

Б

есплатан онлајн курс предузетништва за младе покренут је крајем октобра, у оквиру програма „Бизнис
младих Србије“ (БМС). За само десет дана, колико
је позив за пријављивање био отворен, скоро 2000
младих из целе Србије пријавило се за нову подршку БМС
програма. Из Смарт колектива поручују да велики одзив
превазилази њихова очекивања и да су, упркос најављеном
ограничењу броја пријава, свима који испуњавају услове позива омогућили да похађају курс.
„Велики одзив показује да у Србији постоји много младих људи који желе да покрену сопствени посао и сада је неопходно обезбедити им адекватну подршку. Ово је посебно
важно, јер у Србији мали број младих има прилику да из непосредног окружења - породице и пријатеља, или током формалног образовања, научи нешто о бизнису. Међу пријављенима је скоро једнак број незапослених (35 одсто), студената
(33 осто) и запослених (32 одсто), што указује да све већи број
младих размишља о предузетништву као могућој каријери,
а то је оно што смо и желели да постигнемо овим курсом и
кампањом која га прати“, изјавила је координаторка програма Неда Станковић, док млади полазник курса поручује:
„Потребно нам је још више оваквих платформи, на бројне
теме. Ово је први и прави метод менаџмента знања са којим
се сусрећем у Србији. У потпуности подржавам даљи развој
оваквих и сличних иницијатива“.
Наредни корак су петодневни интерактивни тренинзи,
током којих ће се млади будући предузетници, уз подршку
бизнис експерата, бавити темељним развијањем своје бизнис
идеје и писањем бизнис плана.
„Нажалост, ресурси нашег програма су тренутно веома
ограничени. Имамо средства да примимо само 40 кандида-

Пут до успешног предузетника
Општина Раковица и Филијала за град Београд Националне службе за запошљавање отпочеле су пилот-пројекат едукације за предузетништво, намењен младима са подручја ове
општине. Први циклус дводневне обуке „Пут до успешног предузетника“ реализован је 18. и 19. новембра. Уз помоћ искусних
предавача полазници су усвојили знања неопходна за улазак у
предузетништво, овладали пословним вештинама и повећали
ниво своје конкурентности на тржишту рада.
„У обуку су укључени млади од 20 до 25 година, који желе
да се информишу, оспособе и оснаже за предузетништво. Програми едукације су конципирани у складу са потребама незапослених који намеравају да започну приватни бизнис и
региструју сопствену фирму. Циљ обуке је да се науче основе
покретања сопственог бизниса: израда бизнис плана, анализа
тржишта и конкуренције и могући извори финансирања“, каже
Душица Стојковић, начелница Службе за информисање Општине Раковица.
Другог дана обуке полазници су чули излагање власника
„Слајд студија“, архитекте Ненада Јовановића, као пример успешног предузетника.
По успешно завршеној обуци полазници добијају сертификат са којим могу да конкуришу за субвенције за самозапошљавање и покретање сопственог посла.
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та, а очигледно је да има много више младих људи који би
уз нашу подршку могли да постану успешни предузетници“,
изјавила је координаторка програма Неда Станковић, а саопштио Смарт колектив.
Конкурс за напредне тренинге је отворен до 24. новембра, а тренинзи ће бити организовани у Нишу - од 11. до 15.
децембра и у Новом Саду - од 16. до 20. децембра 2013. године. Намењен је онима са најбољим идејама, за које комисија
процени да имају највише потенцијала да се развију у успешан бизнис. Селекцију пристиглих пријава обавиће комисија
састављена од представника партнера БМС програма.
Програм омогућава приступ „Суперстеп“ кредитима
Ерсте банке, који се издају под повољним условима, у максималном износу до 5.000 евра. Уколико имате бизнис идеју
која захтева већа финансијска улагања, програм неће бити у
могућности да вам финансијски помогне. Али ако ваша идеја
буде добро оцењена, свакако ћете бити позвани на тренинг.
Смарт колектив ће у наредном периоду кренути у кампању ка надлежним министарствима, пословном сектору
и донаторима, с циљем да прошири капацитете програма
„Бизнис младих Србије“ и обезбеди подршку за све младе
који имају храбрости, воље и способности да покрену своја
предузећа.
„Бизнис младих Србије“ је свеобухватни програм подршке за економско оснаживање младих, који има за циљ да
путем развоја предузетништва и радних пракси помогне
младим људима да остваре економски напредак и започну
сопствени посао. Покренут је као партнерска иницијатива
Смарт колектива, Ерсте банке и Националне службе за запошљавање, уз финансијску подршку УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја и Министарства омладине и спорта.
„Бизнис младих Србије“ је у октобру 2012. постао члан престижне глобалне мреже за развој предузетништва младих
- Youth Business International. Програм финансијски подржава и Град Нови Сад, Градска управа за спорт и омладину
- Канцеларија за младе, у оквиру партнерства са Удружењем
„ХММ...“ из Новог Сада.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

XIV Међународни сајам привреде у Параћину

ЗАЈЕДНО ДО БОЉЕГ
ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА

Одлична прилика за приватни сектор да локалним самоуправама укаже на недостатке у
условима пословања и проблеме са којима се суочава
Традиционални Међународни сајам привреде, на коме
учествује преко стотину фирми из Србије и Републике Српске, недавно је одржан по шеснаести пут, у параћинској Хали
спортова „7. јули“. Сајам су организовали Скупштина Општине Параћин, Удружење предузетника Параћина и Удружење
грађана „Параћински привредници“, ради афирмације и
представљања предузетничких производа и достигнућа, као
и мале привреде, на коју се све више ослањају велики производни системи.
На простору од 2.000 квадратних метара посетиоци су
могли да виде и по нижим ценама купе производе од стакла,
метала, пластике, намештај, аутомобиле, рачунарску опрему, пољопривредне и прехрамбене производе, мед и производе од меда, разне врсте ракија, сокова, лековито биље,
опрему за бебе...
Сајамску манифестацију, коју је према подацима организатора посетило око 44.000 људи, отворили су председник
Општине Параћин, председник Сталне конференције градова и општина Србије Саша Пауновић, и државни секретар у
Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе
Драган Стевановић, који је поручио привредницима да имају
право да властима указују на проблеме.
„Као приватни сектор, који финансира јавни сектор,
требало би да и овакве прилике користите да локалним самоуправама укажете на недостатке у условима пословања
и проблеме са којима се суочавате. С друге стране, овакве
манифестације су прилика за локалне самоуправе да вама
представе могућности и да кроз дијалог заједно стварате
бољи пословни амбијент“, нагласио је Стевановић.
Поред предузећа, на сајму су штандове имала и коморска удружења из Крагујевца, Крушевца, Краљева, Ћуприје,
као и Добоја и Модриче из Републике Српске и Филијала Јагодина Националне службе за запошљавање.

У оквиру Међународног сајма привреде одржан је и
Сајам запошљавања, који је организовала Филијала Јагодина НСЗ. Учествовало је 18 послодаваца из Параћина и других градова Поморавског округа: „Еуро лин“, „Гала“, „Полет“,
„Транскоп“, „Александар“, „Динамик“, Млекара „Клас Арсић“,
„Поточац“ и др. Понуђено је преко 50 слободних радних места
за раднике различитих занимања (дипломирани саобраћајни инжењер, дипломирани правник, комерцијалиста, саобраћајни техничар, прехрамбени техничар, месар, ауто-механичар, возач, конобар, кувар, продавац...).
НСЗ је и ове године представила своје активности и услуге које пружа незапосленим суграђанима и послодавцима.
Током првог дана Сајма привреде, на штанду Националне
службе за запошљавање посетиоци су могли да се информишу о свим услугама које НСЗ пружа корисницима. Другог
дана сајма, саветници су пружали стручну помоћ свим заинтересованим посетиоцима који имају предузетничке идеје и
желе да покрену приватни посао. Предузетници који су већ
користили субвенције НСЗ за самозапошљавање представили су том приликом своје производе и услуге и пренели своја
пословна искуства заинтересованим посетиоцима.
Истог дана организован је и округли сто на тему „Развој социјалног предузетништва“. Међу учесницима скупа су
били представници Градског центра за социјално предузетништво из Београда, Удружења дистрофичара Поморавског
округа, као и параћинска удружења: Друштво за церебралну
и дечију парализу, Савез слепих, Центар ОСИ за унапређење
положаја особа са инвалидитетом, уз подршку представника Општине Параћин и Локалног савета за запошљавање,
Канцеларије за локални економски развој и Центра за социјални рад.
С.К. и А.Б.

Сајам запошљавања у Новом Саду
Националнa службa за запошљавање - Филијалa Нови Сад позива послодавце и незапослена лица на Сајам запошљавања у Новом Саду, у четвртак, 28. новембра 2013. године, од 10 до 15 часова, у Западном холу „Спенса“.
Учешће на сајму послодавци могу пријавити до 25. новембра, у просторијима Филијалe Нови Сад, Алберта Томе 2 (канцеларије 12 и
13, приземље). Пријаву је могуће доставити и мејлом, на адресе: slobodanka.lendjel@nsz.gov.rs и dragana.jaksic@nsz.gov.rs.
Све ближе информације у вези са пријављивањем могуће је добити и путем телефона, број: 021/4885-501 и 021/4885-521. Послодавци са седиштем ван територије Новог Сада пријаву могу послати мејлом, на адресу: dusan.marjanovic@nsz.gov.rs.
Послодавци ће бити у могућности да на сајму искажу своје кадровске потребе и једноставно и брзо пронађу раднике. На располагању им је и бесплатна професионална селекција приликом избора кандидата и могућност коришћења финансијских олакшица при
запошљавању.
Заинтересована незапослена лица треба да се јаве свом саветнику ради евидентирања учешћа и информисања о припреми за сајам.
НСЗ саветује незапослена лица да пре доласка на сајам заврше Обуку за активно тражење посла (писање радне биографије, припрема за
интервју са послодавцем и остали савети), у организацији Филијале Нови Сад, како би се на најбољи начин представили послодавцу.
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Интервју: Хајнц Вилхелм, амбасадор СР Немачке у Србији

СРПСКА ВЛАДА ЈЕ
КОНСТРУКТИВНА

Све већи број младих људи покреће сопствени бизнис, тако да напори владе не смеју
остати усмерени само на велике компаније и велика улагања из Немачке и других
земаља, већ се морају осврнути и на домаћа улагања
Немачка је у Србији најважнији европски билатерални
донатор. Од демократских промена 2000. године до данас,
немачка Савезна влада за привредну сарадњу и развој за Србију је издвојила скоро 870 милиона евра, а у Србији ради око
250 немачких компанија које запошљавају око 20.000 радника. Немачка је, такође, најзаинтересованија за стабилност на
Балкану и у томе види Србију као партнера, што отворено и
истиче, али истовремено је и сурово искрена и отворено каже
да очекује да то парнерство буде поуздано и предвидљиво.
Магазин „Корд“ (CORD) објавио је интервју са Хајнцом Вилхелмом (Heinz Wilhelm), амбасадором Савезне Републике Немачке у Србији, о томе како привући још већи број немачких
инвеститора, али и о будућности еврозоне. Преносимо вам
делове тог интервјуа.
На почетку интервјуа амбасадор Вилхелм истиче добре
односе између Немачке и Србије.
- Немачка је највећи трговински партнер и донатор Србије. Српска влада нас види као битног партнера у Европи,
од кога зависе сва питања евроинтеграција. Ми смо највећа
земља у Европској унији, са највећим бројем становника и
најразвијенијом економијом, и стога је природно што су очи
земаља трећег света упрте у нас. Поред тога, велики број
људи из Србије ради и студира у Немачкој, што значи да ваш
народ добро познаје нашу земљу и наш народ.

верујем да ће и тај проблем бити решен, што ће свакако повећати утицај Србије у региону. Српска влада је заузела врло
конструктивну позицију и појачала односе са суседима. Министар Иван Мркић је посетио Албанију. Мислим да је то прва
посета Албанији од стране представника српске владе после
много година. Односи са Црном Гором, Босном и Херцеговином и Хрватском су такође добри. Србија је урадила доста на
пољу побољшања односа са суседима. Желео бих да поменем
и Мађарску и чињеницу да је мађарски председник долазио
у Београд и говорио у Скупштини Србије.
Колико је, по вашем мишљењу, јединство земаља
Западног Балкана важно за постизање економског напретка?
- Што је боља сарадње, то је већа добробит за све земље.
Рат на овим просторима није био тако давно. Потребно је још
времена да се постигне потпуно помирење народа, а примећујем велики напор у том погледу. Српска влада је показала да заиста жели да појача сарадњу. Свако би требало да
пусти прошлост да буде прошлост. Треба гледати напред и
бити конструктиван.

У Србији послује велики број немачких компанија. Мислим да се људима у Србији допада немачки пословни менталитет и да им, на неки начин, представљамо узор. С обзиром
да је наша економија развијена, оправдано је што се угледају
на нас и распитују о томе како смо превазишли своје проблеме. Пре десет година, када сам добио посао у Амбасади у
Лондону, Немачка је називана „болесником из Европе“.
Из угла Савезне Републике Немачке, колико је
битна улога Србије у регионалној стабилности?
- Србија је кључна и свакако највећа земља у региону.
Била је веома битна и за време постојања Југославије, јер је
главни град био Београд, а привредне активности у Србији
су биле бројне у то време. Сада је важно питање Косова, али
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Шта мислите о напорима које је Влада Србије уложила у процесу приступања ЕУ?
- Влада Србије је уложила доста напора до сада. Тренутни фокус је на економији. Постављени су нови министри за
економију и финансије. Имао сам прилику да разговарам са
обојицом и увидео да су сагласни у томе да је нагласак на
опоравку српске економије. Србија је сада модел за конструктивну земљу која има позитиван утицај на своје суседе. Ово
је веома битна промена правца.
Немачко друштво за развојну сарадњу је веома
ангажовано на пружању консултантских услуга и финансијске помоћи српским државним институцијама.
Мислите ли да ће Немачка наставити да подржава реформе у Србији на тај начин?
- Обезбедили смо 1,6 милијарди од 2000. године, а пре
само пар месеци донирали смо српској влади још 200 милиона за наредну годину, што показује да је сарадња на висоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

бирократију и олакшати куповину земљишта. Земљиште је
велики проблем. Постоје немачке компаније које већ дуги
низ година покушавају да купе земљиште и још им то није
пошло за руком, па тако нису ни започеле бизнис овде. Добијање дозволе за градњу је још један процес који би требало
унапредити.

ком нивоу. Квалитет сарадње зависи од много фактора и не
постоје никакви разлози због којих бисмо је прекидали.

Немачка је, практично, преузела на себе задатак
ублажавања последица економског пада у ЕУ. Из угла
Немачке, како изгледа будућност еврозоне?
- Желимо да задржимо евро. То је најбитнији симбол евроинтеграције, тако да нема назад или начина да се одрекнете
евра. Не желимо само да напунимо економију новцем, већ желимо да све европске земље модернизују своје економије, тако
да могу бити конкурентне у глобализованом свету. То је тачка
око које имамо опречна мишљења у Европи. Немачка дубоко
верује да не треба само убризгавати свеж новац, већ погледати мало дубље у сам процес и установити зашто су економије
неких европских земаља у лошем стању. Србија мора бити конкурентнија и поправити регулаторно законодавство.

Можете ли нам рећи нешто о главним активностима усмереним на привлачење немачких инвеститора
у Србију?
- Немачка није највећи инвеститор. Ми смо на трећем
или четвртом месту, али у Србији послује велики број немачких команија, јер је ваша земља привлачна дестинација за
бизнис и инвестиције - добра комбинација релативно јефтине, а квалификоване радне снаге. Верујем да ће почетак
преговарачког процеса са ЕУ подстаћи нова улагања, јер побољшава имиџ Србије и показује да сте ви заправо изабрали
ЕУ, што свакако гарантује стабилност и безбедност улагања.

Српска влада улаже доста напора у привлачење страних инвеститора, толико да понекад и сам будем изненађен.
Међутим, приметно је да све већи број младих људи покреће
сопствени бизнис, тако да напори владе не смеју остати усмерени само на велике компаније и велика улагања из Немачке и других земаља, већ се морају осврнути и на домаћа
улагања. Нови министар економије не само да дели моје
мишљење, већ и сам трага за могућностима за стимулисање
локалног бизниса и помоћ у лакшем стицању капитала и зајмова. Постоји много начина за помоћ лицима за покретање
бизниса.
Страни инвеститори и послодавци верују да је потребно променити пословно окружење у Србији. Које
су ваше основне активности усмерене на обезбеђивање подршке инвеститорима? Сматрате ли да је наша
влада урадила довољно у том смислу? Шта се још
може урадити?
- Влада је дошла до закључка да је сада потребно фокусирати се на економију. То је вероватно и разлог због ког
министри финансија и економије морају да пронађу начин
да смање дефицит и јавни дуг. Сматрам да је приоритет стимулисати економију. Премијер Дачић је изјавио да је бруто
домаћи производ данас само 60% од износа који је имао
1989, што је алармантно. Могу само да поздравим све иницијативе владе, укључујући и борбу против криминала, корупције, итд. Потребно је повећати транспарентност, убрзати
Бесплатна публикација о запошљавању

Као кључни члан ЕУ, Немачка је на свом примеру
показала шта би Унија требало да уради да превазиђе
економски пад. Као и неке европске земље, Србија се
суочава са проблемом кризе у јавним финансијама.
Који би био ваш савет за министра финансија у Србији?
Незахвално је делити савете. Српска влада зна да је дефицит превисок и да је увећан јавни дуг. Постоји неколико
начина да се реши проблем. Мислим да право решење треба
да буде комбинација мера.
Поред економске кризе, који су највећи изазови са
којима се суочава ЕУ?
Највећи изазов је смер у ком би Европска унија требало
да иде - да ли да се задржи постојеће стање или да се иде
дубље. У исто време, ЕУ прихвата нове државе чланице, те
се надамо да ће и Србија ускоро бити међу њима. Продубљивати процес интеграције и координирати националне економије је велики изазов. Сећам се да је пре десетак година било
говора о „Уједињеним државама Европе“, што је идеја веома
добре интеграције. Нико о томе више не говори.
Шта мислите о идеји да Србија појача економску
сарадњу са компанијама из Русије, Кине и Средњег истока? Хоће ли то угрозити евроинтеграције Србије?
- Наравно да не! Свака земља би требало да тражи боље
прилике. Требало би да размотрите услове, као што су задовољавајући или универзално прихваћени стандарди. У сваком случају, разноврсност пословних веза је врло позитивна. Ми немамо проблем са Русијом, Кином или било којом
земљом која овде улаже. Постоји здрава конкуренција, а ми
сви живимо у глобализованом свету.
Извор: „Корд“ магазин
Превела: Г. Васиљевић
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Нови закон о генетски модификованим организмима

АТМОСФЕРА ПОСТЕПЕНЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
За разлику од српског закона, регулатива ЕУ врло је рестриктивна и предвиђа обавезно
обележавање свих производа који су сачињени или који садрже ГМО. Садашњи закон нити
забрањује ГМО, нити се Министарство пољопривреде залаже да се ГМО дозволи

Ч

есто се говори да је будућност Србије у производњи органске хране, међутим, ако жели да се укључи у Светску трговинску организацију (СТО), Србија ће морати да
дозволи промет и генетски модификоване хране, односно да
из закона избрише реч „забрана“.
„Србија би, уколико усвоји нови закон о генетски модификованим организмима (ГМО) и дозволи увоз таквог
семена, годишње бележила губитке од бар пола милијарде
евра. Губици у том износу бележили би се само по основу
пет пољопривредних производа - кукуруза, соје, уљане репице, кромпира и парадајза“, рекао је за „Танјуг“ председник
Друштва аграрних економиста Србије Миладин Шеварлић.
Он је као пример навео да тона ГМ соје кошта 90 евра, док за
исту количину соје која није генетски модификована, а која је
доминантна у нашој производњи, треба издвојити 120 евра.

упозорења о потенцијалној штетности ГМО, посебно од прошле године, када су саопштени резултати двогодишњег
истраживања експерименталне исхране пацова ГМ кукурузом“, упозорио је Шеварлић и констатовао да наше становништво очигледно није довољно образовано нити информисано о могућим последицама.
„Такође, досадашње толерантно понашање надлежних
државних органа према илегалном узгоју ГМ соје на нашој
територији говори о практично извесном стварању атмосфере постепене легализације ГМО“, закључио је Шеварлић.

Марш против „Монсанта“
Гашење семенске индустрије
„Треба рачунати и на последице гашења семенске индустрије, која је најпрофитабилнији део нашег агробизниса,
и губитак тржишта за пласман наше семенске робе и садница на тржиштима других земаља. По незваничним информацијама, нови закон, који ће бити далеко толерантнији према ГМО, припремљен је, нажалост, на штету пољопривреде
и потрошача у Србији“, тврди Шеварлић. За њега је потпуно
изненађујући став посланика у Скупштини Србије да одбију
укључивање у дневни ред предлога да се донесе декларација
о мораторијуму увоза, прераде, промета и пласмана генетски модификованих производа у Србији за наредних 10 година.
„Посебно ме забрињава чињеница што су посланици из
преко 80 општина и градова, међу којима су Београд и Нови
Сад, потпуно занемарили декларације против ГМО, које су
усвојиле скупштине општина и градова у којима живе“, додао је Шеварлић и истакао да је такве документе усвојило већ
осам земаља чланица Европске уније, када је реч о забрани
узгоја, а Швајцарска је усвојила мораторијум до 2017. године.
„Треба имати у виду извозно расположиве ресурсе у
пољопривреди Србије и учешће пољопривреде и прехрамбене индустрије у структури бруто-домаћег производа и у
спољнотрговинском билансу Србије. У свету одавно постоје
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Милиони људи изашли су на улице више од 500 градова,
у чак 57 земаља, у протесту против генетски модификоване
хране и организама, истичући да је ГМО чист отров за људе.
Окупљања широм света, под називом „Марш против Монсанта“, била су усмерена пре свега на критику америчке компаније
„Монсанто“, која је лидер у производњи ГМО.
Генетски модификовани организми за сада су претежно
биљке које се користе у прехрани људи и животиња, али будућност ГМО лежи у модификовању животињских врста намењених људској исхрани, што противници ГМО сматрају најопаснијим.

Питање производње
На другој страни, помоћница министра трговине, Бојана
Тодоровић, објашњава да се Светска трговинска организација не бави питањима производње.
„У том смислу свака земља, па и наша, може да одлучи
шта жели, односно може да одлучи да се прогласи земљом
која неће производити ГМО храну, и то је сасвим легитимно.
За СТО је битно да не сме постојати забрана промета“, каже
Бојана Тодоровић.
И Драган Гламочић, министар пољопривреде, тврди да
Србија неће дозволити гајење генетски модификованих организама, осим у научноистраживачке сврхе и у строго контролисаним условима.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

„Закон у тој области требало би да буде промењен, а обележавање производа од ГМО обавезно, по узору на ЕУ. Врло
је могуће да грађани Србије већ користе храну од генетски
модификованих организама, јер се по садашњем закону не
сматра генетски модификованим производом било који
пољопривредни производ који садржи до 0,9 одсто генетске
модификације“, рекао је Гламочић и као велики пропуст у садашњем закону оценио непостојање одредбе која предвиђа
обележавање ГМ производа. За разлику од српског закона,
регулатива ЕУ врло је рестриктивна у том погледу и предвиђа обавезно обележавање свих производа који су сачињени или који садрже генетски модификоване организме. Према речима министра пољопривреде, садашњи закон о ГМО
нити забрањује ГМО, нити се Министарство пољопривреде
залаже да се ГМО дозволи.

Противници ГМО тврде:
- ГМО у себи носи ген пестицида, који нас трује директно
- убија друге природне организме
- сељак мора сваке године да га купује заједно с патентима
и правима произвођача
- земљиште са ГМО наредних 10 година је јалово за друго
семе
- ГМО доказано повећава алергијске реакције и ствара нове
- сви званични тестови трајали су краће од три месеца, тако
да не пружају праву слику.

Европски стандарди
„За разлику од наше земље, ЕУ за ове производе, као и
за семенски материјал, захтева оштру и дуготрајну процедуру ауторизације. У промет се стављају само производи који
прођу ову врло рестриктивну контролу. Хоћемо да уведемо
стандарде који важе у ЕУ, што значи да максимално пооштримо закон када је реч о третирању производа који садрже до 0,9 одсто ГМО садржаја, који сада слободно и без икакве процедуре улазе на тржиште“, рекао је Гламочић.
На питање да ли Светска трговинска организација и ЕУ
траже од Србије да дозволи генетски модификовану храну,
Гламочић је рекао да правила СТО прописују да чланице те
организације не могу примењивати експлицитне забране
увоза или извоза било ког производа.
„Та одредба нема изузетке, што значи да се односи и на
производе са ГМ садржајем. Међутим, постоје други механизми, осим забране увоза, који омогућавају државама да
онемогуће увоз кроз систем који подразумева врло оштру
процедуру за добијање појединачних дозвола за увоз. ЕУ успоставља један од најрестриктивнијих система прибављања
дозвола који претходи стављању ГМО производа на тржиште.
Тај систем подразумева режим претходних дозвола, што
значи да се на тржиште не може пустити производ који није
прошао строгу процедуру за добијање дозволе. То у пракси
значи да ретко који производ добија дозволу за промет у ЕУ“,
рекао је Гламочић и навео да ни у Русији не постоји забрана
увоза ни промета ГМО производа и да се ГМ соја користи за
исхрану у сточарској индустрији, а осим соје дозвољено је и
регистровано још 16 типова ГМО модификација присутних у
прехрамбеним производима. Он је негирао да усаглашавање
домаћих прописа са прописима ЕУ подразумева да Србија
мора да одобри гајење ГМО.
„Према европском законодавству, чак и ако је неки ГМО
одобрен у ЕУ, у сваком конкретном случају може се привремено забранити гајење ГМО на територији ваше земље,
уз научно засновано образложење. У целој ЕУ су у овом тренутку регистроване за гајење само две ГМ сорте, једна сорта
кромпира и један хибрид кукуруза, док на пример ГМ соја,
која се нелегално гаји на нашим њивама и коју наше инспекције редовно уништавају, није уопште регистрована у ЕУ за
комерцијално узгајање, а није, наравно, ни код нас. Само ове
године уништени су засади соје са преко 20 хектара у Србији“,
рекао је Гламочић.
Бесплатна публикација о запошљавању

Упитан да ли је променио мишљење, јер се 2006. године
залагао за мораторијум на ГМО, Гламочић је рекао да је од
тада прошло седам година, што је за област биотехнологије у
коју спада и ГМО веома дуг период.
„С обзиром на веома брз и динамичан напредак савремене науке и биотехнологије, као и обиље нових научних истраживања у овој области, подаци са којима данас располажем,
са наших њива, из продавница, а истовремено и информације о уређењу ове материје из ЕУ, која пре свега води рачуна
о заштити својих грађана, уверавају ме да мораторијум не би
био добро решење, јер је неодржив“, рекао је Гламочић.
Поводом примедби да би дозвола за гајење и промет
ГМО нарушила имиџ Србије као места где се производи
здрава храна, Гламочић је рекао да Србија у овом тренутку
није земља без генетски модификованих организама.
„Позитивну слику наше земље као произвођача здраве
хране угрожава постојећа небезбедна регулатива о ГМО, али
и закаснели начин третирања афлатоксина, неадекватно регулисање коришћења пестицида, као и непостојање националне референтне лабораторије за безбедност хране“, рекао
је Гламочић.
		
А.Бачевић

Занемарен опрез и здрав разум
Министарство пољопривреде одлучило је да до даљег одложи стављање у процедуру закона који би требало да дозволи промет ГМО у Србији, сазнаје „Блиц“. Грађани и велики део
стручне јавности, с друге стране, не одустају од захтева да се ГМ
производима никада не дозволи улаз у Србију.
Након што су удружења потрошача указала да су стручњаци који су састављали Нацрт закона о заштити потрошача направили велики пропуст, јер у њега нису убацили одредбу која
регулише промет ГМО, Министарство трговине је, како сазнаје
„Блиц“, реаговало и припремило нови члан којим се колико-толико грађани штите и од ГМО. Нови члан закона предвиђа да
у случају да је право потрошача на безбедност угрожено продајом роба и услуга опасних по живот, здравље или животну
средину, надлежни су дужни да у најкраћем року донесу одлуку
о хитној инспекцијској контроли.
„Овај члан решио би део проблема, али ми тражимо и да
наша држава омогући грађанима да знају шта једу, да сваки
производ који садржи ГМО буде јасно декларисан и да на њему
стоји упозорење - „Није доказано да овај производ није штетан“,
како би потрошач могао да донесе савесну одлуку, јер је чињеница да постоје озбиљне сумње око здравствене безбедности
ГМ хране“, каже за „Блиц“ Петар Богосављевић, председник Покрета потрошача.
Како евентуално отварање граница за ГМО не би значило
и обавезу декларисања производа који садрже до један одсто
ГМО, а наше лабораторије не детектују мање од 1,5 одсто, све је
изгледније да грађани убудуће, ипак, неће знати шта једу, посебно зато што су се произвођачи хране од ГМ сировина извештили у проналажењу рупа у закону. Стручњаци сматрају да је
у јавности створена атмосфера у којој велики број стручњака,
који су против ГМО, не сме о томе да проговори. С друге стране,
врло гласни су заговорници ГМО, па проблематику која се тиче
јавности присвајају и своде на истину научне методе, потпуно
занемаривши опрез или здрав разум.
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Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900
Железничка 22
тел. 031/590-600
Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

